
INSCHRIJFFORMULIER ZAALVOETBALVERENIGING 
MADEREROS C.F. PERSOONSGEGEVENS (IN BLOKLETTERS) 

Naam   Adres     

PC/ Plaats    Geb. datum   -   -  

E-mail   Telefoon     

Eerder lid geweest van een (zaal)voetbalvereniging?  JA  NEE  

Zo ja, bij welke vereniging als laatst?   Einddatum:     -     - 

Lidmaatschap bij Madereros C.F. als (Omcirkel uw antwoord) Spelend lid  Steunend lid  

Is overschrijving noodzakelijk? (Omcirkel uw antwoord)  JA  NEE  

* Als er langer dan 3 jaar niet in verenigingsverband is gevoetbald, heeft men geen overschrijving nodig. 

   Ik wens dat mijn contributie in 1x wordt afgeschreven (eind juli) 
   Ik wens dat mijn contributie in 2x wordt afgeschreven (eind juli en eind oktober) 

 
 
Plaats:      Handtekening: ____________________________ 
 
Naam: 
 
Met deze inschrijving ga je akkoord met de privacy policy die staat vermeld op www.madereros.nl 
 

   Ik heb interesse om lid te worden van de Vriendenloterij. Een lot kost € 14,75 per trekking, waarvan de 
helft van de inzet naar Madereros gaat. 

   Ik ben al lid van de Vriendenloterij en wil mijn goede doel wijzigen naar Madereros. 
   Ik heb familie/bekende die lid zijn van de Vriendenloterij en die willen het goede doel wijzigen naar 

Madereros. 
 
Ik ga akkoord/niet akkoord met het delen van media waar ik op zou kunnen staan zowel op social media en/of 
website van Madereros CF.  
Ik ga akkoord/niet akkoord met het vermelden van mijn naam in wedstrijdverslagen op social media en/of 
website van Madereros CF 
Ik ga akkoord/niet akkoord dat Madereros CF mij direct marketing stuurt via mail en/of whatsapp 
 
De handtekening is tevens de akkoordverklaring voor het lidmaatschap en reglementen van Madereros C.F.  
 
In te vullen door ledenadministratie  

Datum verwerkt   BSN-nummer   

Contributiecode   KNVB-lidnummer   

Behandeld door   Akkoord KNVB d.d.   

Opmerkingen   
             Postadres                                                                               T: +31 (0) 6 142 703 52                                          Bank: Rabobank  
             Kerkenbos 1042                                                                     E: info@madereros.nl                                            IBAN:NL85RABO0119405040 
             6546 BA  Nijmegen                                                        W: www.madereros.nl                                           KvK:57793158 
   



Beste Leden,  
 

Vanaf seizoen 2018-2019 incasseren we de contributie via automatische incasso. 
Om dit te verwerken verzoeken we al onze leden dit formulier eenmalig in te vullen.  

Alvast bedankt voor de medewerking. 
 

 


