
Voetbalvereniging Lochuizen 

 

Secretariaat : 
Inge Baak 
Bedrijvenweg 6 
7161 AJ  Neede 
Tel. 06-50501237 

 
 

Sportpark “Nieuw Olthaar” 
Diepenheimseweg 32 A 
7161 MJ  Neede 
Tel. 0545-292780  
 

 
Aanmeldingsformulier 

 
 
 

Beste Sportvriend, 
 
U staat op het punt lid te worden van onze vereniging. Wij zijn daar blij mee en kunnen u 
verzekeren een goede keus te hebben gemaakt. Wij verzoeken u eerst het aanmeldingsformulier 
door te lezen en daarna in te vullen. 
 

• Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het jaar daarop volgend. 

• De contributie bedraagt bij automatische incasso € 23,50 voor jeugdleden tot 12 jaar, € 27,25  

voor jeugdleden tot 18 jaar en € 42,25 voor senioren per kwartaal, voor acceptgiro betalingen 

hanteren wij jaarcontributie. 

• Deelname is het eerste half jaar kosteloos voor jeugd tot 18 jaar, daarna wordt er automatisch 

contributie geïnd.   

• Personen van 18 jaar en ouder dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. 

• Beëindiging of wijziging van het lidmaatschap kan per kwartaal. De contributie van het lopende 

kwartaal wordt dan nog aan u doorberekend. 

• De voetbalvereniging Lochuizen heeft een aantal regels opgesteld. Deze zijn verwoord in onze 

voetbalwijzer. De voetbalwijzer is te raadplegen op www.lochuizen.nu . Wij verzoeken u kennis 

te nemen van deze regels en ze te respecteren en na te leven. Niet na leven van deze regels 

kan een schorsing of uitschrijving tot gevolg hebben. 

• Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier op de achterzijde volledig in te vullen en bij 

voorkeur in te leveren op bovenstaand adres. Inleveren bij een ander bestuurslid mag ook. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.lochuizen.nu/


Aanmeldingsformulier / Doorlopende machtiging S€PA 
 

Voetbalvereniging Lochuizen 
Diepenheimseweg 32 A 
7161 MJ  Neede 
Incassant ID: NL96ZZZ401018830000 
Bank identificatie(BIC):RABONL2U  
Bankrekeningnr. (IBAN): NL87RABO0135607787 
 

Roepnaam  

Voornamen voluit  

Achternaam  

Adres  

Postcode/Woonplaats  

Telefoonnummer  

Mobiele telefoon  

Rekeningnummer (IBAN)  

Bank Identificatie (BIC)  

Geboortedatum en Plaats  

Legitimatienummer 

Rijbewijs/Paspoort/ID Kaart 
 

Voorheen lid van  

 

Hou mij op de hoogte van alle activiteiten in Lochuizen.  

Mijn email is  

Datum  

 

Handtekening 

 

 

(Voor personen beneden de 18 jaar is tevens een handtekening van één van de ouders vereist.) 

 

Verklaard hierbij dat hij/zij als lid wenst toe te treden tot de Voetbalvereniging Lochuizen. 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Voetbalvereniging Lochuizen om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake uw lidmaatschap  

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 


