
  SECRETARIAAT:

  Jan Lahuis Contributie:  Actieve leden € 50,=

  Isadora Duncanweg 33  Niet-actieve leden € 37,50

  1326 SL  ALMERE  Jeugd-leden (A) € 1,=

  Tel.: 036 - 8 44 38 23  Jeugd-leden (B) € 20,=

  E-mail: janlahuis52@gmail.com of zwolle@covs.nl Bankrekeningnummer: IBAN NL51 RABO 0377 3892 77

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Aanmelding:

*  Doorhalen wat niet van toepassing is.



Meldt zich per aan bij de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

Reeds eerder lid geweest van de: Scheidsrechtersvereniging ……………………………………………

*

Plaats:

Datum: Handtekening:

Ik machtig hierbij de penningmeester van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) om tot

wederopzegging of tot beëindiging van mijn lidmaatschap van mijn rekening bedragen af te schrijven 

MACHTIGING / TOESTEMMING

Voor andere gegevensverwerkingen vraagt het bestuur van de SZO mij opnieuw om toestemming.

Ik verleen hierbij het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o., tot wederopzegging of

tot beëindiging van mijn lidmaatschap, toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor

de ledenadministratie van de SZO en COVS Nederland, alsmede voor de eventueel noodzakelijke

publicaties van foto's in het clubblad, de website van de SZO en COVS en/of ten behoeve van de

AANMELDINGSFORMULIER

andere geval meldt u zich aan als niet-actief lid. Als u uw activiteiten bij de KNVB staakt, kunt u uw lidmaatschap omzetten en

Veld- of Zaalvoetbal / ……….. *

E-mail-adres:

Actief lid / niet actief lid 
*

rechtersbegeleider, commissielid of anderszins, meldt u zich aan als actief lid. U bent dan tevens lid van COVS Nederland. In het

SCHEIDSRECHTERSVERENIGING

"Zwolle en Omstreken"

Geslacht:

Telefoonnr.:

Opgericht 14 januari 1924

Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970

m man      m vrouw

publicaties in het (digitale) vakblad "de Scheidsrechter" van COVS Nederland.

ten behoeve van de contributie voor de SZO per jaar (1 januari) / per half jaar (1 januari en 1 juli) *.

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K. Oost Nederland te Zwolle onder nummer 40059864 

IBAN Rekeningnr.:

KNVB relatienr.:

Actief in/op:

toch lid blijven van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO).

Indien u binnen de KNVB een actieve rol speelt als veld- of zaalvoetbalscheidsrechter, clubscheidsrechter, rapporteur, scheids-  


