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AANMELDING LIDMAATSCHAP  

 
– Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan. 

– Contributie is verschuldigd vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap. Voor verdere toelichting en de  
   hoogte van de contributie verwijzen wij u naar www.svwelsum.nl. 
– Voor de contributiebetaling machtigt u ons voor inning éénmaal ( week 5) of tweemaal per jaar (week 5 & 14). 
– Uw eventuele opzegging dient schriftelijk of per e-mail (met ontvangstbevestiging) uiterlijk 1 juni voor het  
   daaropvolgende seizoen bij ons binnen te zijn. Voor de afdeling tennis voor 1 december.  
– Indien van toepassing wordt u door SV Welsum als lid aangemeld bij de desbetreffende sportbond. 
 

Voorletters: Adres: 

Roepnaam: Postcode: 

Achternaam: Woonplaats: 

Geboortedatum: Tel.nr.: 

Email-adres:  

Wenst met ingang van …………………………………………..lid te worden van de afdeling(en): 

   Veldvoetbal * 

   Zaalvoetbal 

   Volleybal * 

 Jeugddans 

  MBvO 

  Tennis * (Jaarlid)  

   Tennis Winterlid     1 oktober-1 april  

   Tennis Zomerlid *   1 april-1 oktober  

 *    pasfoto inleveren voor aanmelding bij de bond 

Handtekening: 

 

 

Gegevens ouder/voogd ( invullen als het nieuwe lid jonger is dan 16 jaar): 

Voorletters: 

Handtekening ouder/voogd Achternaam: 

 

DOORLOPENDE SEPA-INCASSO-MACHTIGING 

 

Ik heb mij als lid van de Sport Vereniging Welsum aangemeld en 

door ondertekening van dit formulier geef ik Sport Vereniging Welsum toestemming om tot wederopzegging de 

jaarlijks verschuldigde contributie van mijn bankrekening af te schrijven. 

IBAN-gegevens: Gegevens in cassant: 

Sportvereniging Welsum 

In cassant ID: NL75ZZZ406501690000 

Kenmerk machtiging: NL33RABO0348703015 

T.n.v.: 

 

Incasseren:    1 termijn (week 5) of 

                       2 termijnen (week 5 en 14)  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze 

laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 

de voorwaarden. 

Plaats: 

Datum:                                    

Handtekening: 

 

 

 
Bepalingen aangaande Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
De gegevens zoals vermeld op dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle 
reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens worden enkel voor dit doel verwerkt. 
 
  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden gebruikt voor inschrijving bij de sportbond, behorende bij de afdeling 
waarvan ik lid word (dat wil zeggen; Tennis - KNLTB, Veldvoetbal - KNVB, KNGU en of Volleybal - NeVoBo). 
NB. Dit is nodig om deel te kunnen nemen aan competities en/of toernooien. 
Voor het privacybeleid van S.V. Welsum willen wij u graag verwijzen naar www.svwelsum.nl 
Voor het privacybeleid van de desbetreffende bond willen wij u graag verwijzen naar hun eigen website. 

http://www.svwelsum.nl/
http://www.svwelsum.nl/

