
 

 

Afdeling : Ledenadministratie 

Contactpersoon : G. Lokhorst 

Onderwerp : Afmeldingsformulier DSV’61 
 
 

Afmeldingsformulier DSV’61 
 

Ondergetekende bedankt als lid van DSV’61. 
 

Achternaam: ……..……………………... Roepnaam: …………………………………… 
 

Adres: ………………………………….. Geslacht: Man / Vrouw 
 

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

Geboortedatum: ..........-..........-……......... Rekeningnummer: ………………..................... 
 

Telefoon: ………….……………………. Mobiel: ………….…………………………… 
 

E-mail: …………………………………. 
 

Huidige elftal: ………………………….. Kleding DSV’61 ingeleverd: ja / nee 
 

 

Wij maken u er wel op attent, dat volgens het door de ledenvergadering goedgekeurde 

huishoudelijk reglement het lidmaatschap voortduurt tot en met 30 juni a.s. 

 

Ik ben mij er dan ook van bewust dat ik tot en met 30 juni a.s de contributie moet doorbetalen. 

Alleen als er een bijzondere reden bestaat voor het bedanken, kan het bestuur hiervan 

afwijken. 

Belangrijk: De afmelding word daadwerkelijk in gang gezet wanneer alle eigendommen van 

DSV’61 zijn ingeleverd bij de huidige leider en/of bestuurslid! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Reden van afmelding (graag zou het bestuur een korte uitleg ontvangen waarom het 

lidmaatschap wordt opgezegd) 

 
Ik zeg mijn lidmaatschap op omdat: --------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik wil DSV’61 wel blijven steunen als niet-spelend lid. 

 
Hiermee blijft u lid van DSV`61, heeft u gratis toegang tot alle competitiewedstrijden, heeft u 

de mogelijkheid om vrijwilligers werk omtrent de wedstrijden (trainer/leider/grensrechter) te 

verrichten en behoudt u stemrecht op de algemene ledenvergadering. 

 

Ondergetekende dient het wijzigingsformulier in te vullen (zie daarvoor het 

wijzigingsformulier onder lidmaatschap op https://www.dsv61.nl/lidmaatschap/)   

 

Kosten niet-spelend lid (per jaar)  € 42,- 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

Ik wil DSV’61 wel blijven steunen als Donateur. 
 

Ondergetekende meldt zich aan als donateur van DSV’61 voor een bedrag van € ……….,- per 

jaar.  

Bij een minimale bijdrage van € 30,- heeft u gratis toegang tot alle competitiewedstrijden.  

Wilt u het bedrag invullen. 

 

Datum ondertekening: Handtekening lid: 

 

 

 ..........-……....-……….….. ……………………………………… 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Dit formulier opsturen naar onderstaand adres of inleveren in de kantine van DSV’61. 

 

G. Lokhorst     Onderstaande niet invullen: 

Roosje Vechtstraat 32    Afgemeld d.d.  : ……..-……..-………. 

8081 BZ Elburg     Relatienr. KNVB : ……………………… 


