
Voetbal Vereniging Wolfersveen 

Aanmeldingsformulier (zo volledig mogelijk invullen a.u.b.) 
Achternaam en voorletters ................................................................................................................ 

Roepnaam   .......................................................................................................M/V* 

Adres    ................................................................................................................ 

Postcode en woonplaats ................................................................................................................ 

Geboren te   ................................................... op ....................................................... 

Telefoonnummer  ................................................................................................................ 

Mobiel nummer  ................................................................................................................ 

E-mail adres   ................................................................................................................ 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

Pasfoto 

Iedere speler die in de D of hoger voetballen (vanaf 10 jaar) krijgt van de KNVB een spelerspas. Voor 

deze spelerspas is een pasfoto nodig. Ben je 10 jaar of ouder zou je dan een pasfoto bij willen 

voegen. 

Legitimatie 

Vanaf 16 jaar is het verplicht jezelf te legitimeren bij de KNVB. Ben je 16 jaar of ouder zou je dan 

onderstaand je type legitimatie en het nummer in willen voegen. 

Type legitimatie  ................................................................................................................ 

Nummer   ................................................................................................................ 

Overschrijving 

Voor spelers die de afgelopen drie jaar voor een andere vereniging hebben gevoetbald is een 

overschrijving verplicht. Hiervoor is een overschrijvingsformulier nodig. Zou u het op dit 

aanmeldingsformulier willen melden als je in de afgelopen drie jaar nog voor een andere vereniging 

hebt gevoetbald, er wordt dan contact met u opgenomen. 

Ondertekening 

Tot 12  jaar is een handtekening van ouder/verzorger verplicht in plaats van een eigen handtekening. 

Zou u in dat geval ook de naam van diegene die ondertekend willen vermelden. 

Naam    ................................................................................................................ 

Datum    ................................................................................................................ 

Handtekening   ................................................................................................................ 

Dit formulier kan worden ingeleverd bij een bestuurs lid. Bij voorkeur inlveren bij: 

Rick Hofman, Veldhoekseweg 25A, 7255 NH Hengelo GLD, T: +31(0)6 28 55 78 20, E: 

secretariaat@vvwolfersveen.nl 

 

Betaling gebeurd bij voorkeur via een machting, zou u, als u per machtiging wilt betalen het 

bijgevoegde formulier ook in willen vullen. Wilt u anders betalen dan wordt er contact met u 

opgenomen. 

  



    Machtigingskaart 
                                                                          Invullen in hoofdletters.  
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 

Voetbalvereniging Wolfersveen  
om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening bedragen af te schrijven 
wegens 

lidmaatschapsgelden 
 

Bankrekeningnummer: (IBAN)     

Achternaam:  …………………………………………………………………………… 

Voornaam: ………………………………………………………………………………. 

Voorletter(s): …………………… 

Adres: …………………………………………………………………………… 

Postcode: ………………………     

Woonplaats: ……………………………………….. 

Geslacht:  M / V 

Geboortedatum:  ………-…………- …..…….. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………… 

Mobiel Nummer: ………………………………………………………… 

E-mail adres: …………………………………………………………  

 Rekeningnummer staat op naam van: bovengenoemde. 
 Rekeningnummer staat op naam van: ………………………………………………. 

_________________________________________________________________ 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Voetbalvereniging 
Wolfersveen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 
van uw rekening af te schrijven wegens betaling van lidmaatschapsgelden en aan uw bank 
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
Voetbalvereniging Wolfersveen. Lidmaatschapsgelden worden halfjaarlijks geïnd.  
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht  weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op dit formulier is vermeld.  

 
Datum: ………-…………- 20……..           Handtekening:   


