
Aanmeldingsformulier Sc Lutten  
 
Vul dit formulier volledig in en stuur het op of lever het in bij: 
 
Ledenadministratie Sc Lutten 
t.a.v. Henk Bril  
Lijsterbesstraat 13 
7775 BA Lutten 
 
Geslacht:    :  Man  /   Vrouw 
 
Voorletters  : 
 
Roepnaam  : 
 
Achternaam  : 
 
Geboortedatum  : 
 
Nationaliteit  : 
 
Adres   : 
 
Postcode en Plaats : 
 
Telefoon  : 
Mobiel (eventueel) : 
E-mail   : 
 
Lidmaatschap:  Spelend lid (veld)     Spelend lid (zaal)     Niet spelend lid     Donateur      Veteraan 
 
Nieuwe leden van 16 jaar of ouder dienen zich volgens voorschrift van de KNVB te legitimeren middels een geldig rijbewijs, 
paspoort of identiteitskaart. Kopie met het aanmeldingsformulier inleveren. Voor spelende leden is tevens een pasfoto 
verplicht. Contributie betaal ik maandelijks per automatische incasso.  
 
Persoonlijke boetes, welke zijn opgelegd door de KNVB, worden automatisch van mijn rekening afgeschreven (gele/rode 
kaarten en daaruit voortkomende boetes). 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de vv Sportclub Lutten om van zijn/haar 
ondergenoemde bank/postbankrekening maandelijks de contributie* af te schrijven.  

Indien minderjarig door ouder/verzorger in te vullen. 
 
Rekening/Postbank nummer : 
 
Naam en voorletters:  : 
 
Adres    :  
 
Postcode en Plaats  : 
 
Handtekening   : 
 
Wanneer een lid tijdens het seizoen het lidmaatschap opzegt, is hij/zij verplicht voor het gehele seizoen (tot 30 juni) 
contributie te betalen aangezien de KNVB afdracht ook het hele seizoen doorgaat. 

 
*Indien in een Algemene Ledenvergadering besloten wordt tot het verhogen van de contributie ga ik akkoord met de aanpassing van de 
incasso. 
De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle 
verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of 
andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/ haar gegevens door te geven aan 
de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van 
onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.  


