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(De gegevens zoals vermeld op dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand i.v.m. alle reguliere 
verenigingsactiviteiten. Ondergetekende geeft toestemming om deze gegevens door te geven aan de KNVB i.v.m. de 
aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame, 
marketing en onderzoek.) 
 
Teamgegevens 
 
Voor het team 

   

Naam teamleider    
Datum    
Handtekening    
 
Aanmelding spelergegevens (+ kopie legitimatiebewijs) 
(Dit gedeelte invullen als de nieuwe speler het afgelopen seizoen NIET
Een aanmelding wordt alleen geaccepteerd met een kopie van een geldig legitimatiebewijs zoals paspoort, rijbewijs, Europees 
Identiteitskaart of OV-jaarkaart) 

 voor een ander team speelde) 

 
Nr. legitimatiebewijs 

   

 
Achternaam en roepnaam 

   

Geboortedatum    
Geboorteplaats     
Straat + Huisnummer    
Postcode + Plaats    
Telefoonnummer “mobiel”    
emailadres    
 
Is de speler al lid van een zaal -/ veldvoetbalvereniging JA    / NEE    , zo ja, welke 
 
Voetbalvereniging    
 
 
Datum en Plaats    
Akkoordverklaring  
(handtekening speler) 

    

 
Mutatie 
(Dit gedeelte invullen als de nieuwe speler in het afgelopen seizoen voor een ander team speelde) 
Een mutatie wordt alleen geaccepteerd als de andere teamleider dit formulier ook heeft ondertekend. 
 
Voorletters en roepnaam    
Achternaam, tussenvoegsel    
Speelde voor team    
K.N.V.B. nummer*    
(* zie spelerslijst) 
 
Gegevens teamleider ander team 
Voornaam    
Achternaam, tussenvoegsel    
Datum en Plaats    
Akkoordverklaring  
(handtekening teamleider) 

  
  

 

 
Blanco formulieren liggen in De Zaert of kunnen worden gedownload worden van www.zaalvoetbalhdl.nl Dit formulier inleveren / 
opsturen naar de ledenadministrateur van de vereniging. De gegevens van de ledenadministrateur vind je in het 
programmaboekje. De teamleider ontvangt na goedkeuring een nieuwe bijgewerkte spelerlijst. Een kopie ligt in de Zaert. 
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