
 

Dit formulier na invullen en ondertekening, sturen aan de ledenadministratie: Thea Hogemans, 
Kranenweg 3, 7152 CM EIBERGEN. 
Voor vragen: tel: 0545-473257, Email: ledenadministratie@sprekken.nl  

Ledenmutatieformulier 
 
Soort mutatie: 
 

 Aanmelden lidmaatschap  (volledig invullen) 

 Afmelden lidmaatschap 
1
  (alleen naam, adres en geboortedatum invullen) 

 Wijzigen gegevens   (alleen naam, geboortedatum en te wijzigen gegevens invullen) 

 
 ALLEEN FORMULIEREN VOORZIEN VAN EEN GELDIGE HANDTEKENING WORDEN VERWERKT! 

 
   
 
Datum          Handtekening 

5
 
6
            

 
 
Bij aanmelding als nieuw lid, moet samen met dit ledenmutatieformulier een pasfoto worden 
ingeleverd !  (geldt alleen voor leden die op 01 januari in jaar van inschrijving, 11 jaar of ouder zijn)  
 
Belangrijk: 
Leden zijn verplicht om zich schriftelijk af te melden als lid van Sp. Rekken. Alleen schriftelijke 
afmeldingen bij de ledenadministratie gelden als beëindiging van het lidmaatschap. Men kan dat doen 
door een ledenmutatieformulier in te vullen. 
 
Opmerking: 
Wanneer men geen competitie meer speelt, bestaat de mogelijkheid om niet-spelend lid te blijven van 
Sp. Rekken. Men betaalt dan minder contributie. Ook dit moet schriftelijk worden aangegeven bij de 
ledenadministratie bijv. door invullen van het ledenmutatieformulier. 

                                                 
1
 Een voetbalseizoen loopt van 1-juli tot 30 juni. Afmelden kan op elk moment, echter contributie wordt tot eind van het seizoen 

in rekening gebracht.  
2
 Sp. Rekken int de contributie via automatische incasso. Door invulling en ondertekening van dit formulier, machtigt u Sp. 

Rekken, om de contributie (en eventuele andere bijdragen) via automatische incasso van de hierboven ingevulde bank- of 
girorekening af te schrijven. 
3 Alleen voor personen van 16 jaar en ouder verplicht in te vullen. 
4
 Doorhalen wat niet van toepassing is. 

5
 Voor personen jonger dan 18 jaar moet een ouder of voogd tekenen. 

6
 De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van Sp. Rekken in verband met 

alle verenigingsactiviteiten.  
Bij ondertekening geeft men toestemming om zijn/haar gegevens en pasfoto door te geven aan de KNVB in verband met de 
aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder 
andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.  
 

Voorletters       

Roepnaam       

Achternaam       

Adres        

Postcode en woonplaats                

Telefoonnummer       

Geboortedatum        

Geslacht  Man   Vrouw 

Bank / Gironummer 
2
       

Documentnummer identificatiebewijs 
3
        rijbewijs  paspoort   ID-kaart 

4
 

Nationaliteit       

    

Competitie speler/speelster  Ja  Nee  


