
 
 

AANMELDINGSFORMULIER SV BEDUM 
 
Getekend formulier inleveren bij: 

Ledenadministratie:     Bas Damminga, Wilhelminalaan 33, 9781 CT BEDUM, tel.(050) 3014739 

   Tineke Altena,    Tappersrijge 3,        9781 NA BEDUM, tel.(050) 3014766 

 
Het aanmeldingsformulier is pas geldig indien een kopie van een geldig legitimatiebewijs is bijgevoegd! 
Dit geldt voor leden vanaf 16 jaar.  
Leden vanaf 10 jaar dienen een recente pasfoto bij dit formulier te voegen t.b.v. een spelerspas. 
                           
Betreft aanmelding voor: (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Veldvoetbal jeugd - zaterdag - zondag   /     Zaalvoetbal   /     Niet spelend lid / 7x7 / Walking Football 
 
Bij aanmelding van een jeugdlid graag ook de gegevens op de achterzijde van dit formulier invullen 
 
Naam:   _____________________________________________________________________ 
 
Voornamen:  _____________________________________________________________________ 
 
Roepnaam:  ______________________________________________________ Man  / Vrouw 
 
Adres:   _____________________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum:                __________________________          @mail:   _______________________________ 
 
ID- /paspoort- /rijbewijsnummer:     _____________________ 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

   
Telefoon:  __________________________         mobiel:   _______________________________ 
 
 
Ben je eerder lid geweest van een voetbalvereniging? Ja   /   Nee 
 
Zo ja,     Wat is je KNVB relatienummer?  ___________     Tot welke datum was je lid?  ________ 
 

Bij welke vereniging?         _________________________ 
 
Door mij aan te melden conformeer ik mij aan de regels die door SV Bedum dan wel de KNVB zijn gesteld met 
betrekking tot het opzeggen van het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde termijnen. 
 

Machtiging  automatische incasso in te vullen door de aanvrager (bij minderjarige door de ouder of verzorger) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SV Bedum doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies, boetes en overige periodieke bedragen en 
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SV Bedum. Als u het niet eens 
bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. De machtiging vervalt bij het beëindigen van het lidmaatschap. 

Bankrekeningnummer / Girorekeningnummer:  

 

Datum: 

Naam en paraaf / handtekening:   



Gegevens ouders van Jeugdlid 
 

ouder voorletters Achternaam e-mail telefoon 

vader     

moeder     

 
Eventuele opmerkingen waar wij t.a.v. het kind rekening mee moeten houden: 
 

Aanvulling op aanmeldingsformulier 
 
SV Bedum is voor een groot deel van de uitvoering van diverse werkzaamheden aangewezen op de 
inbreng van vrijwilligers. De wereld om ons heen wordt steeds duurder, ook voor de SV Bedum. Twee 
heel belangrijke inkomstenposten die wij niet kunnen missen zijn oud-papier lopen en de kantine. Een 
gegarandeerde bezetting is daarvoor noodzakelijk daarom dient u als lid van de vereniging een 
verplichte bijdrage te leveren. De vereniging is meer dan alleen deze activiteiten, daarom stellen wij 
het tevens op prijs als u onderstaande vragen beantwoordt zodat een beeld wordt verkregen van uw 
mogelijke aanvullende (vrijwillige) inzet in het belang van de vereniging.  
 
Ik ben bereid om mij in te zetten voor de SV Bedum en wel specifiek op één of meerdere van de 
volgende terreinen: 
 

 Kantine diensten (1x per jaar, circa 3 uur) 
 

 Oud-papier lopen (1x per jaar, circa 3 uur) 
 

 Bestuurlijke werkzaamheden  
 

 Algemene commerciële activiteiten 
 

 Mede organiseren van diverse activiteiten  
(jubilea, uitstapjes, toernooien, nieuwjaarsreceptie, verlotingen, feestavond, etc.) 

 

 Begeleiding van een jeugdteam op zaterdag 
 

 Begeleiding van een seniorenteam  
 

 Trainen van een jeugdteam 
 

 Trainen van een seniorenteam  
 

 Draaien van bardiensten in de kantine 
 

 Schrijven van artikelen voor het clubblad 
 

 Fluiten van jeugdwedstrijden 
 

 Fluiten van seniorenwedstrijden  
 

 Onderhoud van diverse materialen 
 

 Wassen van kleding 
 

 ................................. 
 

 ................................. 
 
Voor ouders/verzorgers van pupillen geldt dat zij alleen ingedeeld zullen worden voor 
kantinediensten.  


