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AANMELDINGSFORMULIER 

0 Korfbal     0 Handbal 
 

Achternaam en voorletters  ..............................................................................................  

Roepnaam   ..............................................................................................  

Geslacht  m / v  (omcirkelen) 

Straat en huisnummer   ..............................................................................................  

Postcode   ..............................................................................................  

Woonplaats   ..............................................................................................  

Telefoon thuis   ..............................................................................................  

Telefoon mobiel   ..............................................................................................  

E-mailadres (voor de weekbrief)   ..............................................................................................  

Geboortedatum en geboorteplaats   ..............................................................................................  

Datum ingang lidmaatschap   ..............................................................................................  

Aanmelding als  spelend lid / niet spelend lid / recreant / kabouter / kangoeroe 
/ vrijwilliger / overig 

 (doorhalen) 

Inschrijfgeld  € 5,00 bij 1e contributie inning 

Reeds eerder gekorfbald/gehandbald bij  ..............................................  tot  .....................................  
 (vereniging) (jaar) 
Betaling contributie: 
Door middel van een af te geven incasso. 
 
Beëindiging lidmaatschap 
Het lidmaatschap van Sportvereniging Conventus wordt aangegaan voor een geheel verenigingsjaar. 
Dit verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgend jaar. Als je het lidmaatschap wilt 
beëindigen voor het volgende seizoen geldt dat je dit schriftelijk of middels e-mail voor 31 mei moet 
aangeven bij het secretariaat en/of ledenadministratie van de vereniging. Ga naar 
www.svconventus.nl voor meer informatie. 
 
Ondergetekende verklaart: 
 Bekend te zijn met het huishoudelijk reglement, de statuten en privacy policy van sv Conventus  

(deze zijn op te vragen bij het secretariaat en staan op de website www.svconventus.nl) 
 Dat er geen medische bezwaren zijn met betrekking tot het uitoefenen van de korfbal- of handbalsport 
 Niet te zijn geroyeerd door een andere vereniging 
 Geen financiële achterstand te hebben bij een andere vereniging 
 Bekend te zijn met het feit dat leden en ouders van jeugdleden geacht worden bardiensten te draaien.  
 Het aanmelden voor ander vrijwilligerswerk wordt eveneens zeer op prijs gesteld. 
 
Er wordt  WEL /  GEEN  toestemming verleend voor het publiceren van foto's op de website en 
Facebookpagina van SV Conventus (doorstrepen wat niet van toepassing is). 
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Hierbij ga ik akkoord met het gestelde in blad 1 en teken ik, 

Handtekening kandidaat lid  Handtekening ouder / verzorger 
  (alleen bij minderjarigen) 

 

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

Naam:  ..................................................................  Naam:  ...............................................................  

Datum: .................................................................  Datum:  ..............................................................  

Plaats: ...................................................................  Plaats:  ...............................................................  

Bij inlevering van dit formulier dienen korfballers 2 en handballers 1 recente, goed lijkende 
pasfoto(’s) in te leveren! 

Betalingswijze contributie: 
Machtiging hieronder invullen s.v.p. 

        
        
Naam Sportvereniging Conventus  (penningmeester@svconventus.nl) 
Adres Develsingel 7a     
Postcode 3335 LD Plaats  Zwijndrecht    Land Nederland 
Incassant ID NL20ZZZ243801780000         
Kenmerk machtiging Sportvereniging Conventus         
Reden betaling contributie           
               
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan sv Conventus om doorlopende incasso- 
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van sv Conventus. 
         
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.   
        
Naam               
Adres               
Postcode   Plaats        Land   
IBAN        
BIC          
Plaats en datum     Handtekening  
        
         

 
 


