
LEDENOPGAVEFORMULIER 
 

BLAUW-WIT ‘81 
 

 

Achternaam  

Voorletters  Roepnaam  

Geboortedatum  Geslacht   man  /  vrouw  )* 

Adres  

Postcode & plaats  

Telefoonnummer(s)  

E-mail  

Soort lid Speler senioren   /   Speler jeugd   /   Rustend lid            )* 

Legitimatie 
(16 jaar of ouder) 

Paspoort  /  Identiteitskaart  /  OV-jaarkaart  /  Rijbewijs  )* 
Nummer:  

Bankrekeningnummer  
 

Pasfoto bijgevoegd? (indien 11 jaar of ouder)   ja  / nee   )* 

Contact gehad bij Blauw-Wit '81 met  

Was u eerder lid van een voetbalvereniging?   ja  / nee   )* 

Zo ja:  Welke vereniging?  

 Heeft u daar een contributieschuld?   ja  / nee   )* 

 Is overschrijving nodig?   ja  / nee   )* 
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

Blauw-Wit '81 draait op vrijwilligers. Bij welke activiteiten wil jij/willen je ouders actief zijn? 
 Leider jeugdteam  Organisatie Hemelvaarttoernooi  Barvrijwilliger 

 Trainer jeugd  Organisatie Moers Pinksterweekend  Keukendienst 

 Scheidsrechter jeugd  Sponsorcommissie  Onderhoud 

 Scheidsrechter senioren  Feestcommissie  EHBO 

 Organisatie (jeugd)activiteiten  Website  BHV 

 Anders ____________________________________________________________________________ 
 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld, bekend te zijn met de inhoud 

van het clubreglement en privacyverklaring (www.blauwwit81.nl) en akkoord te gaan met onderstaande 

algemene bepalingen. 

 
Datum:    Handtekening ouder:   Handtekening lid: 
   (indien jonger dan 16 jaar) 

 

___________  ___________________________  ____________________________ 

 
 

Algemene bepalingen: 

- Uw inschrijving wordt behandeld door de ledenadministratie van Blauw-Wit '81. Bij toelating wordt 
een KNVB-lidnr aangevraagd en ontvangt u een bevestiging van uw lidmaatschap per mail. 

- Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie 
(ledenadministratie@blauwwit81.nl). 

- De contributie wordt door automatische incasso elk half jaar afgeschreven van uw bankrekening. 
- Bij opzegging van het lidmaatschap vóór het einde van het verenigingsjaar (30 juni) is contributie 

verschuldigd over het gehele lopende verenigingsjaar, dus tot 30 juni. 

- Overschrijving naar een andere vereniging wordt niet verleend bij contributieachterstand of andere 
openstaande schulden (bijv. boetes KNVB). 

- Het samenstellen van elftallen geschiedt door de technische commissie zowel bij jeugd als senioren. 
- Waarden en normen staan bij Blauw-Wit '81 hoog in het vaandel. Het nieuwe lid en ouders van 

jeugdleden zetten zich actief in om deze positief uit te dragen binnen de vereniging.  

 
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij Blauw-Wit '81 of mailen naar 

ledenadministratie@blauwwit81.nl 

http://www.blauwwit81.nl/
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