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Aanmeldingsformulier Korfbal 

S.V. Lottum 
Versie oktober 2004 

Lidnummer: ............ ( NIET INVULLEN) 
Naam  
Voorletters  Roepnaam  
Adres  E-mail (evt)  
Postcode  Woonplaats   Telefoon  
Nationaliteit  Man/Vrouw * Geb. datum   
Soort lidmaatschap Spelend lid * Steunend lid * Vrijwilliger*  (zoz) 
 
Heeft u eerder voor een korfbalvereniging gespeeld: Ja/Nee * 
 
Zo ja, voor welke vereniging ___________________ Welk seizoen voor het laatst? _________ 
 
Is dit minder dan vier jaar geleden, dan dient u zelf een financiële verklaring (leeftijd t/m 12 jaar) of overschrijving 
(leeftijd 12 jaar en ouder) aan te vragen bij de vorige club, ook in het geval van verhuizing. Deze dient tegelijkertijd 
ingeleverd te worden. 
 
 
Contributie te voldoen middels automatische incasso per van volgende: 
 
bank- / girorekening *: ________________  tnv  _______________________ 
 
Door ondertekening van deze aanmelding machtigt u S.V. Lottum tot schriftelijke wederopzegging om 
periodiek en incidenteel alle verschuldigde bedragen van de door u opgegeven bank- of girorekening af te 
schrijven, onder de gebruikelijke voorwaarden. 
 
Door ondertekening verplicht ik mij voor het lidmaatschap van de S.V. Lottum met de daaraan verbonden 
contributie gedurende het huidige seizoen en de daaropvolgende seizoenen. Een seizoen loopt van 01 juli 
t/m 30 juni. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris voor 15 maart.  
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het opnemen van de op dit formulier ingevulde gegevens in 
een computerbestand. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, behalve aan de KNKV. 
 
 
Alleen complete en volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen! 
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig naar waarheid te hebben ingevuld. (Inleveren bij het 
Secretariaat) 
 
Datum:  Handtekening:  
  (indien minderjarig 
Plaats:  ouder/voogd)  
   
(tevens rekeninghouder en bij minderjarigen de handtekening van één van de ouders of verzorgers) 

 
 
* = doorhalen wat niet van toepassing is. 
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S.V. Lottum vindt het belangrijk dat veel leden en ook ouders van jeugdleden actief zijn binnen 
onze vereniging, dit om de band met onze vereniging hechter te maken. 
Wilt u hieraan meewerken dan vragen wij u onderstaande gegevens in te vullen: 
 
 
Naam  
Voorletters  Roepnaam  
Adres  E-mail (evt)  
Postcode  Woonplaats   Telefoon  
Nationaliteit  Man/Vrouw * Geb. datum   
 
 
 
Graag wil ik mij aanmelden als vrijwilliger van S.V. Lottum, mijn voorkeur gaat uit naar: 
 

� Jeugdleider/leidster 
� Jeugdcommissie 
� PR Activiteiten / Sponsoring 
� Medewerk(st)er kantine 
� Poetshulp 
� Ander functie, bv ___________________ 

(svp aankruisen waar uw voorkeur naar uitgaat) 
 
 
Na ontvangst zal een van de bestuursleden contact met u opnemen. 
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