
Aanmeldingsformulier SV Velocitas Ledenadministratie
Contributie
 
Het lidmaatschap geldt vanaf de inschrijving tot en met het einde van het contributiejaar. 
Dit loopt vanaf 1 juli tot en met 30 juni. De contributie is vooraf verschuldigd over het hele 
contributiejaar ook als het lidmaatschap voor het verstrijken ervan beëindigd wordt. Een 
lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd. De contributie en inschrijfgeld¹ wordt per 
automatische incasso geïnd. 

Het bedrag aan contributie is te vinden op https://www.sv-velocitas.nl/lid-worden/. 
Het inschrijfgeld voor senioren bedraagt € 11,50 + 1 pasfoto. Het inschrijfgeld voor overige 
leden bedraagt € 5,00 + 1 pasfoto (voor spelende leden). 

Achternaam

Voornaam

Man

Voorletters

Adres

Postcode

Telefoonnummer(s)

Geslacht Vrouw

Email

KNKV relatiecode
(indien van toepassing)

Soort lidmaatschap Korfbal spelend lid Senioren / junioren / jeugd

G-korfbal

Recreanten

Niet korfbal spelend lid

Ingangsdatum

Naam / Voorletter(s)

Adres

Postcode en Woonplaats

Ouders / Voogd (in te vullen bij minderjarigheid)

Email

1 Het inschrijfgeld zal bij de eerste automatisch incasso, tezamen met de contributie, worden afgeschreven van uw rekening. 
2 Er is mogelijkheid om reiskostenvergoeding te ontvangen voor gereden kilometers naar uitwedstrijden buiten de Leidse regio. 
Deze mogelijkheid is er voor mensen met een kleine beurs. Verzoek tot reiskostenvergoeding kan worden ingediend bij de 
penningmeester. 

1.

Mobiel Vast

Geboortedatum

Woonplaats

https://www.sv-velocitas.nl/lid-worden/


Ik machtig hierbij Velocitas de kosten van het lidmaatschap automatisch af te schrijven van 
mijn bankrekeningnummer.

1 Het inschrijfgeld zal bij de eerste automatisch incasso, tezamen met de contributie, worden afgeschreven van uw rekening. 
2 Er is mogelijkheid om reiskostenvergoeding te ontvangen voor gereden kilometers naar uitwedstrijden buiten de Leidse regio. 
Deze mogelijkheid is er voor mensen met een kleine beurs. Verzoek tot reiskostenvergoeding kan worden ingediend bij de 
penningmeester. 

IBAN nummer

T.N.V.

Handtekening aanvrager/ster:

Plaats:
Datum:

(Indien de aanmelder jonger dan 18 jaar is, is de 
handtekening van een ouder of voogd vereist)

Jouw persoonsgegevens en Velocitas

Tijdens een lidmaatschap bij SV Velocitas worden er persoonsgegevens van jou of de persoon 
van onder de 16 verwerkt. Niet alleen door ons maar ook door derden. Zo gebruiken we 
bijvoorbeeld jouw email voor het versturen van de nieuwsbrief, maar ook met het plaatsen 
van foto’s. Hier gaan we zo zorgvuldig mogelijk mee om. Hoe wij met jouw gegevens omgaan 
lees je terug op onze website: https://www.sv-velocitas.nl/privacy. 

Indien je 16 jaar of ouder bent, beslis je zelf over wat er met jouw gegevens gebeurt. Onder 
de 16 jaar moet een ouder of voogd hiervoor toestemming geven. In beide gevallen doe je 
dat door dit formulier te ondertekenen. 

Belangrijk: je kunt toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk moment 
weer intrekken of wijzigen. Dit staat helemaal los van je lidmaatschap bij Velocitas. (Dit 
geldt niet voor alle persoonsgegevens, sommige gegevens zijn we wettelijk verplicht om te 
bewaren, voor bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ook ben je ingeschreven bij de KNKV.) 
Dus als je morgen denkt: doe toch maar niet, dan gebeurt het ook niet. Voor al jouw 
wijzigingen, vragen of opmerkingen met betrekking tot je persoonsgegevens neem je contact 
op met privacy@sv-velocitas.nl. (voor wijzigingen in het lidmaatschap zelf kun je terecht bij de 
ledenadministratie). 

Ja, ik heb de privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord voor mijzelf of de 
persoon onder de 16 waar ik ouder of voogd van ben.

Ja, ik heb de ik heb de privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord voor 
mijzelf of de persoon onder de 16 waar ik ouder of voogd van ben, maar wel 
onder volgende voorwaarden: 

(Om verwarring te voorkomen: bovenstaande antwoorden zijn dus altijd aan te passen. Dit 
staat los van je lidmaatschap bij Velocitas)

Handtekening aanvrager/ster:

Plaats:
Datum:

(Indien de aanmelder jonger dan 18 jaar is, is de 
handtekening van een ouder of voogd vereist)

Dit compleet ingevulde 
aanmeldformulier kunt u inleveren 
samen met een recente pasfoto 
(mag ook worden gescand) bij de 
ledenadministratie:

1 Het inschrijfgeld zal bij de eerste automatisch incasso, tezamen met de contributie, worden afgeschreven van uw rekening. 
2 Er is mogelijkheid om reiskostenvergoeding te ontvangen voor gereden kilometers naar uitwedstrijden buiten de Leidse regio. 
Deze mogelijkheid is er voor mensen met een kleine beurs. Verzoek tot reiskostenvergoeding kan worden ingediend bij de 
penningmeester. 

Ada van der Windt 
Torenwacht 11, 
2353 DB Leiderdorp 
Tel: 071-5896490
ledenadministratie@sv-velocitas.nl 

3.

2.

2.

https://www.sv-velocitas.nl/privacy
mailto:ledenadministratie%40sv-velocitas.nl%20?subject=
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