
MUTATIEFORMULIER  VOETBALVERENIGING  GEMERT 
 

AANMELDING AFMELDING    WIJZIGING  KNVB nummer___________________ 

  

  []  MAN  /  []  VROUW     

 
Achternaam :_____________________________ Voorvoegsel:  ___________________ 
 
Roepnaam :_____________________________ Voorletters:  ___________________ 
 
Adres  :__________________________________________________________________ 
  
Postcode :_______  _____ Woonplaats: _________________Nationaliteit: _____________ 
 
Geboren op :___  - ___ - ___ Telefoonnr : _________________ Mobiel: _________________ 
 
Mobiel vader :__________________________    Mobiel moeder:__________________________ 
 
Emailadres :__________________________________________________________________ 
         ▼ verplicht identificatie!▼ 

Opmerking :_______________________________________ Nr ID / Rijbewijs:  ___________________ 

 
 

 Meldt zich aan/af als: Speler  /  Leider   /  Verenigingslid met ingang van: ___ - ___ - ___ 
 

 Is al lid en wordt : Speler  /  Leider   /  Verenigingslid met ingang van: ___ - ___ - ___ 
 
 Bedankt als LID met ingang van: ___ - ___ - _____ 

  
 Heeft met ingang van: ___ - ___ - _____   nieuw adres / BANKNR zoals omschreven. 

      

 Bij aanmelding: Overschrijving nodig ja/nee van:____________________ acc: ja/nee 

           
Privacy statement: vv Gemert gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Zij zullen slechts worden gebruikt voor de 

verenigingsadminstratie en verplichtingen volgens de reglementen van de KNVB.  

 
Mutatie verwerkt in ledenadministratie  d.d.: ___ - ___ - ___  Paraaf ledenadm: ____ 
Mutatie doorgegeven aan coördinator  d.d.: ___ - ___ - ___  

 

Pasfoto ingeleverd  
 

MACHTIGING aan in cassant ID NL87ZZZ402356640000: 
Ondergetekende,  _________________________________________________________________ 
  

Verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Voetbalvereniging Gemert om aan het begin 
van ieder: KWARTAAL het door hem/haar aan Voetbalvereniging Gemert verschuldigde lidmaatschapsgeld 
van zijn/haar rekening af te schrijven en wel van: 

Bij 1e afschrijving wordt €5,= inschrijfgeld en kosten voor spelerspas in rekening gebracht, eventueel 
vermeerderd met openstaande maanden van lopend kwartaal. 
 
IBAN bankrekeningnummer: ________________________________________ 
 
Getekend d.d.: ___ - ___ - ___ Handtekening voor akkoord lid / ouder:  ___________________ 
 
 
Dit formulier kunt U zenden aan: vvgemert-nieuwe.leden@live.nl of inleveren op sportpark 
Molenbroek, bij ledenadministratie op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur of op afspraak. 
U kunt een afspraak maken via mail: vvgemert-nieuwe.leden@live.nl of 
tel: 06-13222280 (Wenda van den Boogaard.) 

   

 

mailto:vvgemert-nieuwe.leden@live.nl
mailto:vvgemert-nieuwe.leden@live.nl

