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PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 

☐ MAN / ☐ VROUW / ☐ANDERS 

VOORNAAM ________________________________________________________________________________ 

ACHTERNAAM  ______________________________________________________________________________ 

GEBOORTEDATUM  __________________________________________________________________________ 

STRAAT / HUISNUMMER  ______________________________________________________________________ 

POSTCODE / WOONPLAATS   ___________________________________________________________________ 

TELEFOONNUMMER__________________________________________________________________________ 

E-MAILADRES _______________________________________________________________________________ 

BIJZONDERHEDEN/MEDICATIE  _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Ben je 16 jaar of ouder? Dan geldt er volgens de reglementen van de KNVB  een legitimatieplicht. Hiervoor ontvangen wij graag bij 

aanmelding een kleuren kopie van een geldig identiteitsbewijs.  

 

OVERSCHRIJVING ANDERE VERENIGING  
 

VERENIGING ________________________________________________________________________________ 

PLAATS  ____________________________________________________________________________________ 

CLUBJAAR   _________________________________________________________________________________ 

KNVB BONDSNUMMER _______________________________________________________________________ 

 

MACHTIGING & ONDERTEKENING 
 

☐ Ik geef toestemming om mijn persoonlijke gegevens (naam, emailadres en geboortedatum) op de website te 

plaatsen indien nodig.  

☐ Ik geef toestemming om eventueel foto’s te plaatsen op de website/social media.  

☐ Ik ga er mee akkoord dat mijn kind lid wordt van S.v. Juliana ’32 met de daarbij horende verplichtingen*.   

 

 

 

HANDTEKENING ___________________________    **                      DATUM _____________________________  

 
*Alleen noodzakelijk bij aanmelden van jeugdlid  

** Bij ondertekening van dit formulier wordt akkoord gegaan met onze Privacy Statment (www.svjuliana32.nl/privacy) 

          AANMELDINGSFORMULIER  NIEUW LID S.V. JULIANA ‘32 
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LIDMAATSCHAP EN BETALING 

Lidmaatschap geldt voor een heel verenigingsjaar. Van 1 juli tot 30 juni. Zonder schriftelijke 
opzegging wordt het lidmaatschap automatisch een jaar verlengd. Een opzegging dient voor 1juni 
binnen te zijn bij de ledenadministratie. Contributie betaal je het hele verenigingsjaar, ongeacht de 
datum van opzegging. Bij aanmelding worden eenmalige administratiekosten in rekening gebracht 
van €5,-.  

Vul hieronder de machtiging in voor een doorlopende SEPA automatische incasso. Door deze te 
ondertekenen geef je ons toestemming om periodiek de contributie van je rekening af te schrijven. 
 
Vul hieronder de gegevens in van de rekeninghouder:  

 

VOORLETTERS / NAAM  _______________________________________________________________________ 

STRAAT/ HUISNUMMER _______________________________________________________________________ 

POSTCODE / WOONPLAATS   ___________________________________________________________________ 

IBAN REKENINGNUMMER  _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

HANDTEKENING ___________________________                               DATUM _____________________________ 


