
                              
 

 
 
                                          
      

 
                               aanmeldingsformulier                                                          
                                                                       
Onderstaande persoon wenst met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de statuten, 
huishoudelijk reglement en gedragsregels lid te worden van de S.V. Capelle.  
 
Achternaam:   Voorletters:   
 
Roepnaam:                                                           Geboortedatum:   
 
Straat en huisnr.:   Man:  Vrouw:  
 
Postcode:   Nationaliteit:       
 
Woonplaats:   Telefoon (vast):   
 
E-mail adres:   Mobiel:   
 
Nummer identiteitsbewijs:     Paspoort:   Identiteitskaart:                                                                                                 
 
Datum van aanmelding:                                                                      Aanvinken voor rustend lid:      
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanmelden kan als volgt: 
- door een print van het volledig ingevulde formulier in te leveren bij de ledenadministratie van S.V. Capelle 
- of door het ingevulde formulier te mailen naar e-mail adres: ledenadministratie@svcapelle.nl 

1. Verschuldigd inschrijfgeld bedraagt voor jeugdleden € 5,-  en voor senioren € 10,-. Het lidmaatschap 
is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld. Dit bedrag kan overgemaakt worden op 
rekeningnummer NL96INGB0004699203 t.n.v. S.V. Capelle. Het inschrijfgeld kan ook contant 
voldaan worden aan de ledenadministratie.  

2. Indien in de betreffende leeftijdscategorie een digitale spelerspas noodzakelijk is kan het lid via de 
Voetbal.nl app een actuele pasfoto uploaden t.b.v. deze spelerspas. Eventueel kan ook een scan van 
een pasfoto gemaild worden naar ledenadministratie@svcapelle.nl 

3. De gegevens van dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in de ledenadministratie van S.V. 
Capelle en de K.N.V.B.. Door het aangaan van het lidmaatschap geeft u toestemming voor de opslag 
van deze gegevens. S.V. Capelle en de K.N.V.B. gebruiken deze gegevens o.a. voor de communicatie 
van voetbal- en verenigingsactiviteiten.  

S.V. Capelle accepteert uitsluitend contributie per automatische incasso. Door het aangaan van het 
lidmaatschap gaat u akkoord met deze machtiging.  
 
Machtiging automatische incasso SEPA 
Contributie inning vindt plaats per kwartaal met een doorlopende automatische incasso. De 
contributiebedragen staan op de website van S.V. Capelle vermeld. S.V. Capelle is gerechtigd de 
contributie aan te passen. Onderstaande rekeninghouder verleent hierbij tot wederopzegging aan 
incassant ID NL05ZZZ402721060000  S.V. Capelle te Sprang-Capelle om van zijn/haar rekening 
bedragen af te schrijven wegens contributie. 
 
Bankrekeningnummer: 
Voorletters en achternaam rekeninghouder: 
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