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 P/a Wolfhezerweg 120-15
 6874 AW  WOLFHEZE 
 06 3 098 4234 
 voorzitter@wodanseck.nl 
 www.wodanseck.nl 
 

Inschrijfformulier lidmaatschap 
 
Ik meld mij aan als: 
 
     Spelend lid (u bent daarmee gerechtigd om mee te doen aan de wedstrijden van de KNVB) *) 
 

     Niet spelend lid (niet deelnemen aan officiële wedstrijden, wel trainen of als aankomend pupil) 
 
*) Mocht u in de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging lid zijn geweest, dan moet u zich laten 
overschrijven. Neem hiervoor contact op met uw oude vereniging waar u het laatst hebt gespeeld, of 
neem contact op via voorzitter@wodanseck.nl 
 
 

Persoonsgegevens 
 
Achternaam ………………………………………………………………..  Tussenvoegsel …………………………………………….. 

Roepnaam …………………………………………………………………..  Voorletters …………………………………………………. 

Nationaliteit ………………………………………………………………..  Geslacht ……………………………………………………… 

Geboorteplaats ……………………………………………………………  Geboortedatum …………………………………………. 

Legitimatie soort …………………………………………………………   Legitimatienr. …………………………………………….. 

Straatnaam..………………………………………………………………..   Postcode …………………………….…………………….. 

Huisnummer ……………………………………………………………….  Toevoeging ………………………………………………… 

Plaats ………………………………………………………………………….   Land …………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………..  Telefoon ……………………………………………………. 

Mobiel ………………………………………………………………………... 

 

Financiële gegevens (bij minderjarigen, gegevens ouders) 
 
Bankrekeningnr.: ………………………………………………………… 

Te name van: ………………………………………………………………. 
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Ondergetekende machtigt Sv Wodanseck, tot officiële wederopzegging, om vanaf de datum van 
ondertekening maandelijks / jaarlijks de verschuldigde contributie af te schrijven van de hierboven 
opgegeven rekening. 
*    “*doorhalen wat niet van toepassing is” 
 
 
Datum : ……………………………………………………..  Plaats: ………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Stuur met dit formulier de volgende zaken mee: 
 

 Indien aangemeld als spelend lid, kopie legitimatiebewijs 
 

 Indien spelend lid vanaf 14 jaar, pasfoto (officieel formaat 35x45 mm, mag in kleur of zwart-wit). 
Deze pasfoto is nodig voor de door de KNVB verplicht gestelde spelerspas. 
 

 Indien in de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging gespeeld: svp overschrijvingsformulier en 
spelerspas van de oude vereniging meesturen.  
 
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen naar:  
voorzitter@wodanseck.nl 
 
 
Toelichting op het lidmaatschap 
 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Een verenigingsjaar loopt van 1 september 
tot en met 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar. 
Afmelden:  
Dit dient schriftelijk te worden gedaan naar bovenstaand emailadres. Alleen een schriftelijke 
emailafmelding wordt gezien als officiële afmelding, waarna de betalingen ook stop worden gezet en 
de afmeldingsprocedure bij de KNVB in gang wordt gezet. 
 

• Is de schriftelijke afmelding per email vóór aanvang van het seizoen (doch uiterlijk op 30 juni) bij sv 
Wodanseck ontvangen, dan wordt de afmeldingsprocedure bij KNVB in gang gezet en 
contributiebetalingen stopgezet. 

• Indien de schriftelijke afmelding per email ná 01 juli is ontvangen maar voor de 
winterstop, dan wordt de contributie voor de helft van de jaarcontributie in rekening gebracht.  

• Bij een schriftelijke afmelding ná de winterstop (dus na 31 december) is men de gehele 
jaarcontributie verschuldigd. 


