
 

    VOETBALVERENIGING VOGELWAARDE 
   Opgericht 25 mei 1945 

 
 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap 
 

Persoonsgegevens 
 

Achternaam  : ......................................................  Tussenvoegsel : ...................................................... 
 

Voornaam  : ......................................................  Voorletters  : ...................................................... 
 

Geslacht (M/V) : ......................................................  Nationaliteit  : ...................................................... 
 

Geboortedatum : ......................................................  Geboorteplaats : ...................................................... 
 

Legitimatie (verplicht indien 16 jaar of ouder):  
 

Type legitimatiebewijs : ............................................  Nummer legitimatiebewijs: ........................................ 
(paspoort/identiteitskaart/rijbewijs/e.d.)  
 

Pasfoto   : Graag z.s.m. na aanmelding een digitale pasfoto (JPG-formaat) mailen naar mcorthals.secr@zeelandnet.nl 

               voor je digitale KNVB-spelerspas. (Eventueel kunnen wij op de club een foto maken). 
(JO12-pupillen en jonger hoeven geen pasfoto in te leveren, zij hebben nog geen spelerspas nodig).  

 

Adresgegevens 
 

Straat+huisnr. : ............................................................................................................................................. 
 

Postcode   : ......................................................  Woonplaats  : ...................................................... 
 

Contactgegevens 
 
 

1e telf.nummer : ...................................................... Toelichting 1e telf.: ....................................................... 
 

2e telf.nummer : ...................................................... Toelichting 2e telf.: ....................................................... 
 

3e telf.nummer : ...................................................... Toelichting 3e telf.: ....................................................... 
 
 

1e e-mail       : ...................................................... Toelichting 1e mail: ....................................................... 
 

2e e-mail       : ...................................................... Toelichting 2e mail: ....................................................... 
 

3e e-mail       : ...................................................... Toelichting 3e mail: ....................................................... 
 

Overige gegevens 
 

Bent u eerder lid geweest van een voetbalvereniging ? (ja/nee) : ...................................................................... 
 

Zo ja, wat was uw vorige voetbalvereniging?       : ...................................................................... 
 

Wat is uw KNVB-relatienummer (indien bekend)      :  ...................................................................... 
 

 
 

Toelichting overig: ............................................................................................................................................ 
 

      ............................................................................................................................................ 
 

............................................................................................................................................ 

 

Ondertekening 
 

Plaats    : ......................................................  Datum   : ...................................................... 
 

 
Handtekening : ......................................................   Naam ondertekenaar: ............................................... 
(Indien lid jonger dan 16 jaar, dan handtekening ouder/verzorger)  
 
 

 Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u inleveren bij één van de bestuursleden (zie www.vogelwaarde.nl).  
U kunt het ook mailen naar: mcorthals.secr@zeelandnet.nl of jeugdbestuur-vvv@zeelandnet.nl. 

 Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het eind van het voetbalseizoen. Een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.  
Na afloop van het seizoen wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd, tenzij er vóór 1 juni afgemeld wordt.  

 Door ondertekening van dit formulier geeft u aan in te stemmen met onze privacy policy en zich te houden aan de omgangs- en gedragsregels 
van VV Vogelwaarde. Tevens geeft u toestemming voor de vastlegging van bovenstaande persoonsgegevens in onze ledenadministratie. 
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