
  

 

 
Correspondentie Accommodatie E-mail Bankrelatie 

Rood Groen LVC’01 Sportcomplex Molenveld info@roodgroenlvc01.nl ING: 30.49.724 

Maastrichterlaan 178 Oude Akerweg 153 senioren@roodgroenlvc01.nl IBAN: NL31INGB0003049724 

6291 EW  Vaals 6291 DB  Vaals jeugd@roodgroenlvc01.nl BIC: INGBNL2A 

AANMELDFORMULIER ROOD GROEN LVC’01 JEUGD 

 
 

Achternaam speler: ______________________ Roepnaam speler: ______________________ 

 

Voorletters speler: ______________________  Nationaliteit:  ______________________ 

 

Geboortedatum: ______________________ Geboorteplaats: ______________________ 

 

Geslacht:  M / V 

 

 

Adres:   ______________________ Postcode:  ______________________ 

 

Plaats:   ______________________ Land:   ______________________ 

 

Telefoonnummer: ______________________ Mobiel nummer:  ______________________ 

 

E-mailadres:  ___________________________________________________________________ 

 

Naam ouder:  ___________________________________________________________________ 

 

Mobiel ouder:  ___________________________________________________________________ 

 

E-mailadres ouder: ___________________________________________________________________ 

 

 

Is de speler lid geweest van een andere voetbalvereniging? JA / NEE 

 

Zo ja, van welke vereniging en spelend voor welk team? __________________________________ 

 

Wanneer speelde je voor die vereniging de laatste wedstrijd? __________________________________ 

 

Indien je nog lid bent van een andere vereniging dient een overschrijvingsformulier te worden ingevuld. 

 

 

Bij aanmelding dien je verder nog in te leveren: 

 

1. Kopie van ID-bewijs of paspoort 

2. Een recente pasfoto (vanaf 11 jaar, i.v.m. aanschaf KNVB Spelerspas) 

3. Machtigingsformulier automatische incasso 

4. Eenmalig inschrijfgeld € 10,00 

 

 

Handtekening ouder: ______________________ Handtekening speler:  ______________________ 

 

 

In te vullen door de vereniging: 

 

Lidnummer KNVB:  ______________________ Datum:  ______________________ 

 

Paraaf ledenadministratie: ______________________ 
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Doorlopende SEPA machtiging incasso contributie 

 

Machtigen is gemakkelijk: 

• U vergeet nooit te betalen; 

• U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen; 

• U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken; 

• U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken. 

 

 

Naam:   Rood Groen LVC’01 

Adres:   Maastrichterlaan 178 

Postcode / plaats: 6291 EW Vaals 

Land:   Nederland 

Incassant ID:  NL03ZZZ140728950000 

Kenmerk machtiging: Contributie en kledingfonds Rood Groen LVC’01 

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Rood Groen LVC’01 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 Rood Groen 

LVC’01. 

 

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: _____________________________ 

 

 

IBAN   _____________________________________________________________ 

 

 

BIC*   ________________________________ 

 

 

Plaats en datum ________________________________ 

 

 

 

Handtekening ________________________________ 

 

 
*Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN 


