
INSCHRIJFFORMULIER SV MILSBEEK 

 
Ledenadministratie SV Milsbeek 
Oudebaan 45  6596 DD Milsbeek tel: 0485-513736                                       
 
 
S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 

0  AANMELDING (AUTOMATISCHE INCASSO ONDERAAN FORMULIER)  

0 AFMELDING 

0 ADRESWIJZIGING 

0 WIJZIGING LIDMAATSCHAP 

0 WIJZIGING BANK-POSTREKENINGNUMMER 

 

Achternaam/voorletters:       …………………………………………………………………Roepnaam:      ……………………… 

Geboortedatum:      …………………………………   Plaats:   ………………………………………………………….. 

Straatnaam:   …………………………………………………………  NR:    ………………. 

Postcode: ……………..  ……   Woonplaats:  …………………………………………………….. Nationaliteit:  ………………. 

Tel. nummer:  …………………………………   Mobiel:  06…………………….. E-mail: ………………………………………….. 

Lid vereniging elders, welke ……………………………………………………… 

AANMELDING  (datum)   ………………………………………………. 
 
AFMELDING      (datum)   ……………………………………………… 
 
 
 
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO SV MILSBEEK AFDELING VOETBAL. 
Naam:  ……………………………………………            Adres: ………………………………………………………………… 

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

Machtigt SV Milsbeek afdeling voetbal tot wederopzegging om de verschuldigde contributie 

jaarlijks af te schrijven van rekeningnummer: ……………………………………………………………………….. 
 
ADRESWIJZIGING: 
Nieuw adres:    ……………………………………………………………………   NR: …………… 
Postcode:  ………………. ……        Woonplaats  ……………………………………………………………….. 
Tel. nummer:   …………………………………         Mobiel:   06………………………….. 
 
WIJZIGING LIDMAATSCHAP IN: …………………………………………………………………………………………… 
WIJZIGING BANK/POSTBANKNUMMER. (nieuw nummer.)……………………………………………….. 
         

Inlevering van dit formulier 

1.  In de brievenbus op Oudebaan 45 Milsbeek (adres ledenadministratie) 
2. Per mail aan: logtvd-svmilsbeek@home.nl 

 
 
*Graag voor- en achterzijde van dit inschrijfformulier volledig invullen en ondertekenen 

 
 
 
 

mailto:logtvd-svmilsbeek@home.nl


Aanmelden als lid kan te allen tijde. 
 
Afmelden als lid voor 30 mei van het lopende seizoen. 
Dit is de uiterlijke datum waarop de afmelding moet zijn binnengekomen. 
16 mei wordt de nieuwe contributie voor het nieuwe seizoen geïnd door de KNVB. 
Ligt de inlevering na 30 mei dan zal het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar 
voortduren en dus ook contributie verschuldigd zijn. 
 
Adreswijziging kan ten alle tijden. 
 
Hoogte contributie voor het seizoen 2018/2019: 
 
Ondersteunende leden en niet actieve leden €  37,50 
0 – 4 jaar €  13,40 
Pupillen (geboren na 1-8-2006) €  91,20 
Junioren (geboren na 1-8-2000) €  113,60 
Veteranen €  109,30 
Senioren ( geboren voor 1-8-2000) €  151,90 
 
Inning contributie. 
 

1.   Door het invullen van de machtiging aan de voorzijde van dit formulier. 
2.   Door toezending van een nota, waarbij € 6,80 aan administratiekosten in  

rekening worden gebracht. 
 
 

PRIVACY POLICY: 
- met de ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u toestemming voor het vastleggen 
van uw gegevens in onze ledenadministratie. 
- van onze leden worden teamfoto’s, pasfoto’s gemaakt welke we nodig hebben voor 
bondsinschrijving. Ook kunnen er actiefoto’s gemaakt worden van wedstrijden. In het 
privacy regelement kunt u lezen hoe we hiermee zorgvuldig zullen omgaan. 
 
N.B. Als je actief lid wordt van SV Milsbeek - afdeling voetbal, wordt je daarmee ook 
automatisch lid van de KNVB. SV Milsbeek zorgt voor aanmelding bij de KNVB en 
contributieafdracht. Daarvoor hoef je zelf niets te doen. 

 
 
Hierbij bevestig ik mijn lidmaatschap bij SV Milsbeek 
 
 
 
Datum: ……………………………………                   Handtekening: ……………………………………….. 
N.B.  Indien je niet tot automatische incasso besluit wordt € 6,80 per contributiebedrag aan 
administratiekosten in rekening gebracht.        


