Correspondentieadres:
v.v. D.O.S. ‘37
Postbus 250
7670 AG Vriezenveen
secretaris@dos37.nl

Formulier beëindiging lidmaatschap
Beste sportvriend(in),
Bij het aanmelden als lid van de v.v. D.O.S. ’37 heeft u zich verplicht lid te zijn voor ten minste één volledig verenigingsjaar, wat tevens
inhoudt dat u ook contributie verschuldigd bent voor een geheel verenigingsjaar.
In de statuten van de v.v. D.O.S. ’37 zijn o.a. contributie en beëindiging lidmaatschap beschreven in de volgende artikelen:
2.2

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

8.3

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar
verschuldigd.

10.3

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Hierbij verzoekt ondergetekende om beëindiging van het lidmaatschap van de v.v. D.O.S. ‘37
Achternaam + voorletters

Roepnaam

Adres

Geslacht

Postcode + woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

Lidnummer

man / vrouw *

E-mailadres **

Spelend lid?

O Nee

O Ja, team _________

Reden beëindiging lidmaatschap

O Stopt met voetbal
O Gaat voetballen bij andere club, verzoekt
overschrijving
O Werk en/of studie
O Overig, t.w. …………………………………………………..

*
**

doorhalen wat niet van toepassing is
uitsluitend voor gebruik binnen de vereniging

Handtekening:

Datum:
__________________________________________

______________________

(indien minderjarig, één der ouders/verzorgers)

Na ontvangst van dit formulier zullen de gegevens naar de KNVB worden gezonden en wordt u afgemeld in het ledenbestand van de
vereniging. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u de secretaris hierover benaderen.
Namens het bestuur van de v.v. D.O.S. ‘37
G.G. Nijkamp
secretaris
In te vullen door de ledenadministratie
Ingekomen d.d.
______________

Paraaf:

/

Relatienummer: ___________________

