
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen ivm betaling v/d contributie.

Formulier volledig invullen en inleveren bij Richard Damhuis, Waterradmolen 31, 7587 SJ De Lutte.

Betreft: Aanmelding Heraanmelding (eerder lid geweest) Mutatie

(Her)aanmelding: alle velden invullen. Mutatie: naamgegevens + nieuwe gegevens op de velden die gewijzigd zijn.

Afmelding: dient schriftelijk of per e-mail vóór 1 mei doorgegeven te worden aan de ledenadministratie!

Voorletter(s)

Roepnaam

Achternaam

Straat + huisnummer  

Postcode NL: DU: D -

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mail adres

Geboortedatum - -

Geslacht (doorhalen wat niet van toepassing is)

Aanmeldingsdatum - -

Gaat deelnemen aan Volleybal Team 

Competitiespelend J N (doorhalen wat niet van toepassing is)

Betaling contributie, bondsadracht en shirthuur (voor zover van toepassing)

Machtiging:  (aankruizen voor accoord voor contributie-inning via machtiging)

 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.V. Lutheria om

 de contributie en bondsafdracht (voor zover van toepassing) voor

 bovenstaande lid van onderstaand IBAN-nummer af te schrijven.

 (let op: contributie-inning vindt plaats in de 1e week van november en 

 de 1e week van februari)

Voorletter(s) en achternaam

Straat + huisnummer

Postcode en woonplaats

IBAN nummer

Handtekening

Aldus naar waarheid ingevuld d.d. - -

In te vullen door Lidnummer Aanmelding Afmelding Incasso Overige

ledenadministratie

Z.O.Z.

Man Vrouw

Volleybalvereniging Lutheria - De Lutte
Aanmeldingsformulier / Mutatieformulier

Wellicht dient een pasfoto 
ingeleverd te worden! Zie 
achterzijde formulier.



Aanleveren (digitale) pasfoto

In december 2008 heeft de Nevobo besloten over te gaan tot de invoering van de Digitale Pasfoto Service. Dat houdt in, 
dat de Nevobo er toe overgaat om de ledenpasjes van een digitale pasfoto te voorzien.

Dit houdt o.a. in dat er door nieuwe leden in principe bij aanmelding ook een pasfoto digitaal aangeleverd moet 
worden. Dit geldt alleen voor leden die gaan spelen in een volleybalteam dat meedoet in de Nevobo-competitie 
(leden van een volleybalteam dat meedoet aan de recreantencompetitie zijn er dus van uitgezonderd). Dit geldt dus 
ook voor nieuwe mini-leden, aangezien deze competitie ook georganiseerd wordt door de Nevobo!

Wanneer je je (bij deze) aanmeldt als nieuw lid (voor een Nevoboteam) hebben we van jou dus ook een digitale pasfoto 
nodig. Je kunt deze op 2 manieren aanleveren:
• als je recentelijk (niet langer dan ± een half jaar geleden) officiële pasfoto’s hebt laten maken, dan mag je die pasfoto 
scannen en opslaan in een formaat .JPG, .GIF of .PNG. De foto mag niet groter zijn dan 2 megapixel (1600X1200).
Vervolgens mail je die foto naar de ledenadministratie: rga.damhuis@gmail.com met vermelding van je voornaam, 
achternaam en geboortedatum. Let op: het mag alleen een echte pasfoto zijn en geen zelfgemaakte foto of uitgeknipt 
vakantiekiekje!

• als je recentelijk (niet langer dan ± een half jaar geleden) officiële pasfoto’s hebt laten maken dan mag je zo’n pasfoto 
inleveren bij de ledenadministratie, die zorgt voor de verdere afhandeling. Vermeld op de achterkant van de foto je 
voornaam, achternaam en geboortedatum. Let op: het mag alleen een echte pasfoto zijn en geen zelfgemaakte foto of 
uitgeknipt vakantiekiekje!

De ledenpasjes waar de pasfoto op komen, zijn in ieder geval vier jaar geldig (in de toekomst wellicht 5 jaar, dit wordt door
de Nevobo vastgesteld). Daarna zal opnieuw een digitale pasfoto moeten aangeleverd worden. Wanneer het zover is, zal er 
vanuit Lutheria een brief of mail verstuurd worden met het verzoek een nieuwe digitale pasfoto aan te leveren.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan a.u.b. even contact op met de ledenadministratie tel. (0541)55 24 61

Dit formulier inleveren bij / opsturen naar de ledenadministratie: 
Richard Damhuis, Waterradmolen 31, 7587 SJ De Lutte.


