
Aanmeldingsformulier  E.M.M.S.       (J.C.L.E.)      (inleveren op onderstaand adres) 

 

Ledenadministratie   B.F. Sibelt   tel. 0523 - 682888    

Dr. Willemslaan 39    e-mail: b.sibelt@planet.nl   

7776 CE  Slagharen        

              
Door het invullen van dit formulier geeft 

 

Achternaam:  ......................................................   Voorletters: ......................... 

 

Roepnaam: ..........................................  man/vrouw ……………… 

 

Straat: .................................................... Nr.   .......  Postcode: .......................... 

 

Woonplaats: .......................................       E-mail: …………………………… 

 

Tel.  ......................................... Mobiel: …………………………………….. 

 

Geboortedatum: ...........................................      Nat. ......................................... 
 

te kennen, lid te willen worden van v.v. E.M.M.S.    veld / futsall / beide  * 
*   doorhalen wat niet van toepassing is 

Let op: 

1 Ben je 16 jaar of ouder, dan moet er een kopie van een legitimatiebewijs bijgeleverd 

worden. 

2 Spelende leden vanaf 10 jaar moeten een recente pasfoto toevoegen voor de te maken 

spelerspas.  

 

Het lidmaatschap van E.M.M.S. betekent voor het jeugdvoetbal dat men speelt onder de naam 

J.C.L.E., een samenwerkingsverband tussen de voetbalverenigingen E.M.M.S. en sc. Lutten. 

Het lidmaatschap is beëindigd als een ingevuld afmeldingformulier is ingeleverd bij de secretaris. 

Afmelden kan in principe alleen aan het eind van een seizoen. 

Bij minderjarigen moet een ouder of voogd ondertekenen. 

 

 

Plaats: ..............................  Datum: .........................  Handtek. ............................ 
 

 

 

 

 

E.M.M.S. zou het op prijs stellen als de onderstaande machtiging voor de contributieafdracht 

wordt ingevuld. 
   

 

 



 

 

         
 

 

Naam incassant : v.v. E.M.M.S. 

Adres incassant : P/A HERENSTRAAT 59 

Postcode incassant : 7776 AM   Woonplaats incassant: SLAGHAREN 

Incassant- ID  : NL59ZZZ050315100000 

 

Kenmerk machtiging   : …………………… (lidnr. KNVB te vullen door ledenadm. B. Sibelt) 

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. E.M.M.S.  

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven wegens contributie voetbal en uw bank om doorlopend een 

bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van v.v. 

E.M.M.S. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 

naar de voorwaarden. 

 

 

Naam    :  …………………………………………………………….  

 

Adres    :  ……………………………………………………………. 

   

Postcode   :  …………….. Woonplaats:   ………………………… 

 

 

IBAN Rekeningnummer :  NL . .    . . . .      . . . .     . . . .    ..  

(zie uw bankafschrift) 

 

Plaats en datum  : ....................................................................................…  

 

Handtekening   : ....................................................................................... 

 

 


