
Aanmeldingsformulier Sportclub Bemmel 

1. Gegevens nieuw aangemeld lid :

Achternaam : Voorletters : 

Geb. datum : Roepnaam :      

Straat / huisnr. : Postcode : 

Woonplaats : Telefoonnr : 

Mobiel nr : E – Mail : 

In de afgelopen drie jaar speelgerechtigd geweest voor een andere voetbalvereniging? Zo ja: 

Tot                    speelgerechtigd geweest voor:  (oude vereniging) 

Mijn geboortedatum is: _______________________________ 

Mijn KNVB-relatienummer is: __________________________ 

2. Status nieuw aangemeld lid

Ik wil mij aanmelden als: 

Spelend lid veldvoetbal jeugd1

Lid van de ‘Helden’1

Spelend lid veldvoetbal senioren1

Spelend lid zaalvoetbal1

Deelnemer Dames 35+ / Heren 35+/40+ voetbal (op vrijdagavond)

Deelnemer Old Stars (wandelvoetbal)

Trainingslid (senioren, niet speelgerechtigd voor wedstrijden)

Niet-spelend bondslid (leiders, trainers en kaderfuncties)2

Verenigingslid (steunend lid of donateur)

1 inclusief kledingpakket (zie kledingreglement op de website) 
2 inclusief voucher vrijwilligerskleding (zie webshop op de website) 



   3. Machtiging t.b.v. contributie incasso

De contributie zal worden voldaan via een automatische incasso, die door het invullen van 
onderstaande machtiging van kracht zal zijn. 

Machtiging (invullen in blokletters, door ondergetekende rekeninghouder) 

Naam en voorletters  :  

Adres  :  

Postcode en woonplaats : 

IBAN rekeningnummer   : 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  Sportclub Bemmel  om van 
zijn/haar bovengenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie, waarbij de 
eerste incasso tevens € 12,50 inschrijfgeld zal worden geïncasseerd. 

Datum  : Handtekening   :  ____ 

Voeg een kopie van een geldig ID, rijbewijs of paspoort toe! 

4. Kleding

Ingesloten onderdeel van de contributie is het kledingplan van Sportclub Bemmel. Hiervoor ontvangt een 
spelend lid een complete outfit (tas, trainingspak en wedstrijdtenue) dat gedurende het seizoen gebruikt 
kan worden. De looptijd van het kledingplan bedraagt 4 jaar (seizoenen) en na deze periode wordt het 
outfit van dat moment automatisch eigendom van het spelend lid. Nieuwe spelende leden dienen zich ‘in 
te kopen’ in het kledingplan à € 15,- per verstreken jaar (seizoen) van het plan. Spelende leden die 
tussentijds vertrekken dienen hun complete outfit in te leveren bij de kledingcommissie en hebben 
gedurende de looptijd van het plan betaald voor het gebruik ervan en dit wordt dus ook geen eigendom! 

5. Aanlevering aan ledenadministratie

Als alle formulieren compleet en volledig zijn ingevuld en ondertekend, kunt u die als volgt aanleveren: 
 Digitaal: inscannen en opsturen aan leden@sportclubbemmel.nl
 Natuurlijk kunt u de formulieren ook afgeven achter de bar in het clubhuis van de Sportclub.

Indien er sprake is van een overschrijving vanuit een andere vereniging, dan zal Sportclub Bemmel 
digitaal een verzoek indienen. Mits uw oude club geen financiële blokkade heeft aangelegd (contributie-
achterstand) dan zal de KNVB de overschrijving geheel automatisch verwerken. 

6. Afmelden

Als u ooit uitgeschreven wilt worden als lid van Sportclub Bemmel (ook noodzakelijk bij overschrijven!) 
dient u dit digitaal/schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Doet u dat voor 1 december 
of voor 1 juni, dan bent u automatisch vrijgesteld van de eerstvolgende contributie-incasso. Meldt u zich af 
na deze data, dan bent u de vereniging voor het lopende half jaar nog contributie verschuldigd! 

7. Zelf uploaden foto

Ten behoeve van hun digitale spelerspas moeten leden een (recente) pasfoto, of een vergelijkbare foto 
uploaden. In verband met de privacy-wetgeving (AVG) laten wij dat aan de leden zelf over: 
(Nieuwe) leden kunnen een spelerspasfoto uploaden met de Wedstrijdzaken app. Dat kan ook via 
voetbal.nl (en website). Een teammanager kan dit doen voor al zijn teamleden. 
Besef dat de foto niet 'zomaar' een profielfoto is, maar de officiële foto voor de digitale spelerspas. Foto’s 
wijzigen kan in de periode 1 juli - 1 november. 

Met sportieve groeten, Sportclub Bemmel 
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