
 
 
Aanmeldingsformulier 

 
BVV BORNE 
Sportpark ‘t Wooldrik 
Twickelerblokweg 
 
Clubhuis “De Stoep” 
Telefoon: 074-2663900 
Internet: http://www.bvvborne.nl 
Info, email: ledenadministratie@bvvborne.nl 
 
 
Hieronder aankruisen waarvoor je je opgeeft: 
 

Voetballend lid:    Ondersteunend lid:  Donateur:  Lid Club van 100:   

Naam :  ___________________________________________________________ 
Voorna(a)m(en) (voluit) : ___________________________________________________________ 
Roepnaam : __________________________________________________         M / V  
Geboortedatum : _______-______- _____________ Nationaliteit: ____________________ 

Geboorteplaats : ____________________________ Geboorteland: ___________________    
Adres : ___________________________________________________________ 

Postcode : ___________________    Woonplaats: ____________________________ 
Telefoonnummer : __________________________  Mobiel : 06 - _____________________ 

E-mail adres : ____________________________ @ ____________________________ 
Bank-/Gironummer IBAN : ___________________________________________________________ 

Rekening staat op naam van : ___________________________________________________________ 
Plaats van rekeninghouder : ___________________________________________________________ 

Heb de laatste drie jaar 
ergens anders  gevoetbald ? 

: Nee /Ja   Welke Vereniging :                               Plaats :              
  
Relatiecode KNVB:                                             Welk elftal:                                                              

Bent u 16 jaar of ouder? * : Soort legitimatie: ______________Nummer legitimatie :________________ 
Bent u jonger dan 16 jaar:  Naam + E-mail adres van de ouder(s) of verzorger(s) 
 

 
De contributieregeling  
De contributiebedragen staan vermeld in ons cluborgaan en op de website. De contributie dient voldaan te worden 
door middel van automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan  
BVV BORNE om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank. Hiermee worden de door u 
verschuldigde contributie en eventuele overige bedragen van uw bankrekening afgeschreven. Tevens geeft u 
hiermee aan uw bank toestemming om doorlopend voornoemde bedragen van uw bankrekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van BVV BORNE. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  
  
Dit formulier volledig invullen en opsturen naar of inleveren bij:  
 
BVV BORNE - p/a dhr. B. Hilverink, Charlotte Kohlerstraat 5,  7558 VA  Hengelo 

 

VERGEET NIET DE PASFOTO, DE LEDENMUTATIEKAART VAN DE KNVB EN HET 
OVERSCHRIJVINGSFORMULIER BIJ TE SLUITEN INDIEN VAN TOEPASSING OP JOUW SITUATIE! 

Ondergetekende verklaart met het ondertekenen van dit formulier ook de toelichting op het lidmaatschap op de 
achterzijde te hebben gelezen en na te leven; 
Plaats: ___________________  Datum: __________________  Handtekening: _________________________ 

   (indien minderjarig, één der ouders/verzorgers) 

http://www.bvvborne.nl/


 

Toelichting op het lidmaatschap: 

Waarden en normen bij BVV BORNE: “vanzelfsprekend” 

Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier verplicht u zich tot het naleven van de gedragsregels die binnen 

de vereniging BVV BORNE gelden. Deze gedragsregels zijn te vinden op de website van BVV BORNE onder de 

kop: 'Waarden en Normen'. Deze teksten liggen ook ter inzage in de bestuurskamer van BVV BORNE. 
 

Huishoudelijk reglement 
Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier verplicht u zich tot het naleven van de gedragsregels die binnen 

de vereniging BVV BORNE gelden. Deze teksten liggen ter inzage in de bestuurskamer van BVV BORNE en staan 

op de website van de BVV BORNE. 

 

PRIVACY POLICY BVV BORNE 

Ik ga akkoord met de Privacy Policy zoals beschreven op onze website  

Contributieregeling 

De contributie wordt aan het eind van elke maand geïncasseerd. De beoogde exacte dag per maand wordt vooraf  per 
jaar gepubliceerd in het cluborgaan en op de website van BVV Borne. Het Incassant ID van BVV Borne is  
NL28ZZZ400742770000 

 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap van BVV BORNE, met de daaraan verbonden betaling van de contributie volgens de geldende 
regeling, is bindend voor het hele lopende verenigingsjaar (van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend).  
Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging of opzegging d.m.v. het sturen van een 
email naar ledenadministratie@bvvborne.nl met inachtneming van een termijn van één maand voor het verstrijken 
van het verenigingsjaar, dus vóór 1 juni. 

 

Onderstaande dient door de ledenadministratie van de BVV BORNE te worden ingevuld: 

 

KNVB-relatienummer:  ________________________________________ 
 

Machtigingskenmerk Incasso: ------------------------------------------------ 
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