
 
AANMELDFORMULIER MSC 
 

Naam  Voorletters  

Roepnaam  Adres  

Postcode  Woonplaats  

Man/Vrouw  Geboortedatum  

Geboorteplaats  Nationaliteit  

Telefoonnummer  BSN nummer  

Soort lidmaatschap    

SPELEND LID* NIET SPELEND LID* DONATEUR* *(doorhalen wat niet 
van toepassing is) 

Emailadres (evt van 
ouders/verzorgers):  

   

 

Voor leden van 16 jaar en ouder geldt tevens dat een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs moet worden bijgevoegd 
 

Type legitimatiebewijs Paspoort/ID kaart/Rijbewijs * *(doorhalen wat niet van 
toepassing is) 

Nummer paspoort   

Nummer ID Kaart   

Nummer rijbewijs   

 

Contributie 

 

IBAN nummer (verplicht!)  

Naam rekeninghouder  

Betalingstermijn* Per kwartaal 
Per jaar (€ 5,- korting) 

*(doorhalen wat niet van 
toepassing is) 

Incassant ID NL43ZZZ400451470000 (ID waaronder MSC incasseert) 

 
 

Heb je eerder gevoetbald? Ja           Nee* *(doorhalen wat niet van 
toepassing is) 

Zo ja, bij welke vereniging(en)?   

Wanneer speelde je je laatste 
officiële duel? 

Datum:   

 
 
(Wanneer dit bij een andere vereniging was en korter dan een jaar geleden, dan heb je 
overschrijving nodig) 



Vrijwilligerstaken 
 
Welke vrijwilligerstaak zou je 
als ouder/verzorger 
willen/kunnen uitvoeren voor 
een team of voor de club? 

  

 
 

Voorwaarden 
 
Nb.: Spelers vanaf de D-categorie hebben een spelerspas nodig. Door ondertekening van dit 
formulier geef je toestemming om de verschuldigde kosten van de pas (€ 2,60 voor nieuwe spelers 
/ € 2,10 bij overschrijving / € 5,10 bij verlies) middels automatische incasso te voldoen.  
 
Door ondertekening van dit formulier machtig je MSC om de verschuldigde contributie 
automatisch te incasseren van het hierboven genoemde bank- of gironummer. De contributie zal 
worden geïnd met ingang van de eerstkomende kwartaal. Deelname aan wedstrijden/trainingen is 
pas mogelijk na ontvangst van een geldig KNVB lidnummer. 
 
 
Voor leden jonger dan 18 jaar  
(handtekening ouder of gemachtigde)  
 
Meppel, (datum) ……………………………….                          Meppel, (datum) ……...…………………………………  
 
Handtekening:                                                                     Handtekening:  
………………………………………………………                                ….………………………………………………………….. 

 

Alleen compleet ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen! 

!!In verband met invoering spelerspas is bijvoegen van een pasfoto verplicht!! 

 

Opzeggen?  

Dit kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. Bij tussentijdse opzegging is de contributie voor 

het nog lopende seizoen verplicht. 

 


