
Ledenmutatieformulier VV Buitenpost 
 

❏ Aanmelding ❏ Veldvoetbal zaterdag 

❏ Afmelding ❏ Veldvoetbal zondag (alleen senioren) 

❏Adreswijziging      ❏ Veldvoetbal 35+ of 45+  
 

Wij verzoeken u dit formulier, getekend en voorzien van de nodige documenten in te leveren bij:  
Aukje Bouma, Berberkrud 9, 9285 KH te Buitenpost. Tel. 0511-544636 ;E-mail : Bouma.A@hotmail.com 

 
Persoonsgegegevens 

 

Familienaam : ❏ Man ❏ Vrouw 

Roepnaam : Voorletter(s) : 

Adres : 

Postcode / Woonplaats : 

Geboortedatum : 

Telefoonnummer : Mobiel: 

E-mailadres (VERPLICHT) : 
 

ID/Paspoort/Rijbewijs* : 
(doorhalen wat niet van toepassing):    (zonder dit nummer kan er geen spelerspas worden aangevraagd, verplicht vanaf 11 jaar!!!) 

 
Geeft zich hierbij op als lid van de voetbalvereniging Buitenpost en verklaart akkoord te gaan met de 
Statuten van de vereniging. 

 
Ondergetekende gaat het lidmaatschap aan tot het einde van het verenigingsjaar (30 juni), met stilzwijgende verlenging voor 
telkens 1 jaar, tenzij hij/zij het lidmaatschap schriftelijk (met dit formulier) vóór 31 mei heeft opgezegd. 

 
 
 

Bent u de afgelopen 3 seizoenen in een bindende competitie of bekerwedstri jd  

uitgekomen voor een andere voetbalvereniging? ❏ Ja ❏ Nee 
(Indien ja, dan dient tevens een overschrijvingsformulier te worden ingevuld  )   

 

Zo ja, welke vereniging : Welk team: 

Mijn KNVB Lidnummer is : 

Datum : 

Handtekening rekeninghouder  : 

(bij minderjarige personen de ouder/voogd) 
 
 

Pasfoto voor spelerspas !! 
 

Bij aanmelding van leden met geboortejaar van 2006 of ouder (2005, 2004 enz.) dient men volgens 
de KNVB reglementen een pasfoto in de leveren . 
Uitzondering hierop is als u nog in bezit bent van een geldige pas, welke bij een andere vereniging 
is uitgegeven. 



Ledenmutatieformulier – Blad 2 
 
 
 
 

Doorlopende machtiging S€PA 
 

 

Naam   :  V.V. Buitenpost 

Adres   :  p/a Roggeblom 17 

Plaats   : 9285 KE Buitenpost 

Land : Nederland  

Incassant ID:    NL24ZZZ00009530000  

Kenmerk machtiging :         Contributie 

 
 
 

Contributiebetaling kan uitsluitend  automatisch*. Ik wens de contributie als volgt te laten incasseren 
 

❏jaarlijks ❏ halfjaarlijks ❏ Per kwartaal ❏ Per maand 
 

De door de KNVB opgelegde boetes zullen periodiek ineens worden geïncasseerd 

*Indien automatische incasso niet kan plaatsvinden, ontvangt u een herinnering over de niet geïncasseerde termijn, 
waarbij € 2,50 administratiekosten in rekening zal worden gebracht. 

 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VV Buitenpost doorlopende EURO –  Incasso 
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te  schrijven wegens verschuldigde  
contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van VV Buitenpost. 

 

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. 

 
 
 

Naam : 

Adres : 

Postcode :  Plaats: 

Land : 

Rekeningnummer (IBAN) : 

Bank Identificatie (BIC) : 

 

Plaats en Datum: 
   

Handtekening: 

 

Alle velden dienen te worden ingevuld. Bij een onvolledig ingevuld formulier kunnen wij de aanmelding 
niet verwerken! 

 

 

 



Ledenmutatieformulier – Blad 3 
 
VV Buitenpost draait op vrijwilligers 
 
Vrijwilligers dragen bij aan het voortbestaan van de voetbalvereniging en het plezier van de kinderen. 
Vrijwilligers blijven altijd nodig, als bestuurslid, als teamleider, voor kantinediensten, als trainer etc. 
 
Wilt u onze vereniging helpen? 
 
Graag willen wij daarom van u weten of u beschikbaar bent voor één of wellicht meerdere van 
onderstaande taken cq. functies: 
 

❏ Kantinedienst ochtend / middag in weekend  ❏ Trainer jeugdteam 

❏ Functie in bestuur of commissie   ❏ Leider jeugdteam 

❏ Schoonmaken op maandag- en of vrijdagmorgen  ❏ Grensrechter 

 
 
 


