
Wijzingsformulier lidmaatschap 

Verhuizing           Activiteitswijziging      Wijziging bankrekening 

Formulier opsturen naar: v.v. Roden, Postbus 66, 9300 AB Roden 

1. Persoonsgegevens 
Familienaam: 

  Man       Vrouw 

Voorletters:  

Roepnaam:  

Geboortedatum:  

2. Contactgegevens/verhuizing 
 Oude gegevens Nieuwe gegevens per ..-..-…. 

Straatnaam en huisnr:   

Postcode:   

Woonplaats:   

Telefoonnummer (vast):   

Telefoonnummer 

(mobiel): 

  

E-mailadres:   

3. Wijziging lidmaatschap (aankruisen wat van toepassing is!) 

Huidige activiteit(en): 

Veldvoetbal regulier (jeugd en senioren) 

Veldvoetbal 7 tegen 7 (senioren) 

Zaalvoetbal   (senioren) 

Veldvoetbal & Zaalvoetbal (senioren) 

Niet spelend    

Nieuwe activiteit(en) per:  .. - .. - …. 

Veldvoetbal regulier (jeugd en senioren) 

Veldvoetbal 7 tegen 7 (senioren) 

Zaalvoetbal   (senioren) 

Veldvoetbal & Zaalvoetbal  (senioren) 

Niet spelend    
Bent u de afgelopen 3 seizoenen in een bindende competitie of bekerwedstrijd 

uitgekomen voor een andere (zaalvoetbal)voetbalvereniging? 

(Indien ja, dient bovendien een overschrijvingsformulier ingevuld te worden !! 

Neem hiervoor contact op met onze secretaris via secretaris@vvroden.nl) 

 

 Ja       Nee 

Zo ja, voor welke vereniging ? Vereniging:……………….. 

Het betreft:    Veldvoetbal          Zaalvoetbal 

Mijn KNVB-nummer is: 

Lidnummer:………………. 

4. Wijziging financiële gegevens 
Ik betaal maandelijks per automatische incasso

*)
 de verschuldigde contributie (en door de KNVB opgelegde boetes) middels 

onderstaande machtiging:   *) Indien een incasso niet kan worden uitgevoerd wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. 

 

Naam incassant : Voetbalvereniging Roden  

Adres incassant : Postbus 66 

Postcode incassant : 9300 AB Woonplaats incassant :  Roden 

Land incassant : Nederland Incassant ID :  70ZZZ400455780000 

 
Kenmerk machtiging : contributie en/of doorberekende boete’s v.v. Roden 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Roden om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schrijven wegens inning contributie en boete’s en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van v.v. Roden. 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 : …..……………… Woonplaats  :  ………..…….…………….…………….……………….. 

Land : ………………. Nieuw rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. 

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening   

       

 

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA 


