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MUTATIEFORMULIER v.v. GDC 
 

 

Betreft: (aankruisen wat van toepassing is) 

  [  ]  Beëindigen lidmaatschap v.v. GDC     m.i.v. _________ 

  [  ]  Aanpassen soort lidmaatschap  

    [  ] van actief lid naar rustend lid   m.i.v. _________ 

    [  ] van rustend lid naar actief lid   m.i.v. _________ 

    [  ] van actief / rustend lid naar verenigingslid  m.i.v. _________ 

    [  ] anders, namelijk ____________________ 

  [  ]  Wijzigingen doorgeven (zoals verhuizing)    m.i.v. _________  

 

Wilt u hieronder uw (nieuwe) gegevens vermelden: 

 

Achternaam  : ________________________  Voorletters :_______________ 

Roepnaam  : ________________________  Geslacht : M / V 

Geboortedatum  : ________________________    

Adres   : ________________________ 

Postcode  : ________________________ 

Woonplaats  : ________________________ 

Telefoonnummer : ________________________ 

Mobiele nummer : ________________________ 

E-mail adres  : ________________________ 

IBAN (rekeningnummer): ________________________ 

 

 

* De gegevens zoals vermeld op dit mutatieformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de 

vereniging. Ondergetekende geeft toestemming om zijn / haar gegevens door te geven aan de KNVB 

in verband met de wijziging of het beëindigen van het lidmaatschap. 

* Beëindiging van het lidmaatschap dient voor het einde van het seizoen te gebeuren (voor 30 juni).  

* Het lidmaatschap kan enkel op schriftelijke wijze beëindigd worden door het volledig invullen van dit 

mutatieformulier.  

 

 

 

        LET OP: ook pagina 2 invullen! 
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* De contributie wordt eenmaal per jaar (medio augustus) via automatische incasso geïncasseerd. 

Indien ondergetekende halverwege het seizoen het lidmaatschap beëindigt, dan heeft hij / zij geen 

recht op teruggave van het contributiegeld. Het incassant-ID en machtigingskenmerk zijn desgewenst 

op te vragen bij de ledenadministratie. 

* Bij het beëindigen van het lidmaatschap zal de eerder door u ondertekende machtiging tot 

automatische incasso komen te vervallen. Openstaande contributiegelden en eventueel door de 

KNVB opgelegde boetes zullen voor het beëindigen van het lidmaatschap verrekend worden. 

* Indien u uw persoongegevens of uw soort lidmaatschap heeft gewijzigd, dan blijft de eerder door u 

ondertekende machtiging voor de automatische incasso voor de contributie geldig. 

 

Achternaam en voorletters : _______________________________________ 

 

Plaats en datum  : _______________________________________ 

 

Handtekening   : _______________________________________ 

 

 

Indien minderjarig: Naam + handtekening ouders / verzorgers: : ____________________ 

 

 

 

 

Volledig ingevulde en ondertekende formulieren opsturen naar: 

 

Ledenadministratie v.v. GDC 

p/a Bollenhoef 23 

4266 EW Eethen 

 

Voor vragen: ledenadministratie@vvgdc.nl 

 

 

 

 

 

 

 


