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INSCHRIJFFORMULIER 

(LET OP: het lidmaatschap loopt altijd tot en met 31 augustus!!) 

 
Onderstaande gegevens graag met BLOKLETTERS invullen 
Voornamen  : ___________________________________________________________  
Achternaam  : ___________________________________________________________  
Geboortedatum  : ___________________________________________________________ 
Geboorteplaats  : ___________________________________________________________ 
Nationaliteit  : ___________________________________________________________ 
Adres   : ___________________________________________________________ 
Postcode  : ___________________________________________________________ 
Woonplaats  : ___________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ___________________________________________________________ 
E-mail   : ___________________________________________________________  
Eerder lid van AFBN vereniging 
(indien van toepassing) : ___________________________________________________________  
 
Minderjarig lid? 
Als je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), dienen in het onderstaande gedeelte de persoonsgegevens 
ingevuld te worden van je ouders, verzorgers of wettig vertegenwoordig(st)er. 
 
Voornamen  : ___________________________________________________________ 
Achternaam  : ___________________________________________________________  
Relatie tot lid  : ___________________________________________________________ 
Adres   : ___________________________________________________________ 
Postcode  : ___________________________________________________________ 
Woonplaats  : ___________________________________________________________ 
Telefoonnummer : ___________________________________________________________ 
E-mail   : ___________________________________________________________  
 
Handtekening ouder / verzorger / 
wettelijke vertegenwoordiger _____________________________________________________ 
 
Wat hebben wij nog meer van je nodig? 

• Eén recente pasfoto (voorkeur digitaal aanleveren) 

• Ingevuld en ondertekend machtigingsformulier 
 
Tot slot! 
Mail je inschrijfformulier met pasfoto en machtigingsformulier naar ledenadministratie@lightningleiden.nl, 
stuur het naar bovenstaande postbus of breng het hele pakketje langs op de vereniging. 
 

Lightning Leiden 

bestuur@lightningleiden.nl 

Postbus 2068, 2301 CB Leiden 

www.lightningleiden.nl 

mailto:ledenadministratie@lightningleiden.nl
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Lidmaatschapsvoorwaarden: 

• Om ingeschreven te kunnen worden moet je een geldig legitimatiebewijs laten zien aan een van de 
bestuursleden of de ledenadministratie. 

• Het lidmaatschap wordt telkens automatisch met een jaar verlengd, tenzij je uiterlijk 15 juli van het 
lopende verenigingsjaar, het lidmaatschap opzegt per mail. Deze mail kun je sturen naar 
ledenadministratie@lightningleiden.nl. 

• Op het lidmaatschap gelden alle bepalingen die je kunt nalezen in de verenigingsstatuten, het 
huishoudelijk reglement. 

• Je kunt de contributie alleen betalen door gebruik te maken van automatische incasso in de laatste week 
van september of direct na inschrijving. Kun je het bedrag niet in een keer betalen, dan maken we hier 
afspraken over. 

• Als een speler een blessure oploopt tijdens een training of wedstrijd kan hiervan verslag worden gemaakt 
door iemand van de medische staf. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen alleen worden 
gebruikt om de (para)medische zorg binnen Lightning ter verbeteren. 

• Als je je inschrijft, ga je ermee akkoord dat je elk jaar aan vier promotie evenementen van Lightning Leiden 
meedoet, waaronder de Taptoe op 2 oktober van ieder kalenderjaar. 

____________________Akkoord 

• Als je je inschrijft, ga je ermee akkoord dat je beschikbaar bent voor vrijwilligerstaken voor/op de 
vereniging. 
Meer informatie hierover kun je vinden op onze website: 
http://www.lightningleiden.nl/inside-lightning/vacatures/  

____________________Akkoord 

• Als je je inschrijft, verklaar je dat je de verenigingsstatuten en het huishoudelijke regelement hebt gelezen 
en dat je de regels die hierin zijn opgenomen naleeft. Deze documenten zijn te raadplegen op onze 
website: 
http://www.lightningleiden.nl/inside-lightning/downloads/  

____________________Akkoord 
 
Je verklaart het inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld, 
 
Datum  : _________________________________________________________________ 
 
Plaats  : _________________________________________________________________ 
 
Handtekening aanvrager 
 
 
___________________________ 
 
 
  

mailto:ledenadministratie@lightningleiden.
http://www.lightningleiden.nl/inside-lightning/vacatures/
http://www.lightningleiden.nl/inside-lightning/downloads/
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Hoe betaal je je lidmaatschap? 
Je kunt de contributie alleen betalen door gebruik te maken van automatische incasso in de laatste week van 
september of direct na inschrijving. Door het machtigingsformulier onderaan deze brief volledig in te vullen, te 
ondertekenen en in te leveren, wordt het bestuur van Lightning Leiden gemachtigd om de verschuldigde 
(bonds-) contributie van jouw bankrekening te laten afschrijven. Mocht je het bedrag niet in een keer kunnen 
betalen dan kunnen we daar afspraken over maken.  
 
Wat kost je lidmaatschap? 
Het bedrag van de contributie staat onderaan dit formulier. Als het bedrag wijzigt wordt jij daarover in de 
Algemene Ledenvergadering geïnformeerd, voordat het nieuwe bedrag wordt afgeschreven.  
 
Beëindiging van je lidmaatschap 
Als het lidmaatschap wordt beëindigd, vervalt deze machtiging en zal de periodieke afschrijving stoppen.  
Als jij de machtiging intrekt, vervalt het lidmaatschap.  
LET OP: Je wordt lid voor een jaar, je betaald contributie voor een jaar. Tussentijds opzeggen ontslaat je niet 
van je betalingsverplichting. 
 

MACHTIGINGSFORMULIER 
Ondergetekende,  
 
Naam en voornaam : ___________________________________  
 
Adres   : ___________________________________  
 
Postcode en plaats : ___________________________________  
 
E-mail adres  : ___________________________________ 
 
verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de penningmeester van Lightning Leiden om de volgende 
bedragen in de aangegeven termijnen af te laten schrijven van zijn/haar bankrekening 
 
IBAN : ___________________________________________________ BIC :__________________________ 

 
en gaat akkoord met de regels van het machtigen, zoals vermeld.  
 
Tackle Football: O Contributie jeugd tackle jaarlijks € 360,00 
  O Contributie jeugd tackle jaarlijks € 306,00   

O Contributie cadets jaarlijks € 258,00   
Flag Football: O Contributie senior flag jaarlijks € 213,00 

O Contributie cubs jaarlijks  € 201,00 
Ο Contributie peewees jaarlijks € 177,00 

Overig  O Trainingslid jaarlijks  € 108,00 
  O Friend van Lightning jaarlijks €   78,00  
  O Lightning Kid jaarlijks  €   12,00   

(graag aankruisen wat van toepassing is) 
 
Datum:__________________Plaats:__________________Handtekening:__________________  
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Met de ondertekening van dit formulier, geeft u aan dat u kennis hebt genomen van welke gegevens 
door de administratie worden beheerd en dat u instemt met het gebruik en het actueel houden 
daarvan conform de privacyverklaring om het goed functioneren van de vereniging mogelijk te 
maken. 
 
De vereniging  gebruikt uw gegevens om de communicatie met u mogelijk te maken over zaken die 
de sport betreffen. 
De vereniging zal uw gegevens nooit aan derden voor commerciële of andere doelstellingen ter 
beschikking stellen, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting. 
Met bestuursleden, leden en/of derden die ten behoeve van de vereniging werkzaamheden 
verrichten waarvoor het noodzakelijk is uw gegevens ter beschikking te stellen, wordt vooraf een 
“geheimhoudingsverklaring” afgesloten. 

□ Met het aanvinken van deze box en de onderstaande handtekening geef ik in het bijzonder 

toestemming foto’s en –video’s te gebruiken op de websites van Lightning Leiden, in het analyse 
programma Hudl, op Instagram, Twitter en Facebook. 

 
Datum: _____________________________________________________________________ 

 

 
Handtekening: _______________________________________________________________ 
 


