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 Opzegging lidmaatschap  
DE LENCO’S

 

 
  
 
 
ZIE OMMEZIJDE 

 
Hierbij deel ik u mee dat ik, met ingang van ______________1, mijn lidmaatschap bij 
Z.V.V. De Lenco’s uit Putten wens te beëindigen.  
 

Mijn gegevens: 

Naam:  ….…………………………………………………………………………….. 

Adres:   …..……………………………………………………………………………. 

Postcode: …………………   Woonplaats : ……….……………………….. 

 

De reden(en) van mijn opzegging is/zijn1 : 

○ overschrijving naar andere zaalvoetbalvereniging, nl.:……………………………. 

○ overstap naar veldvoetbalvereniging, nl.: ………………………………………….. 

○ blessure(s) 

○ geen tijd/zin  

○ anders, nl. ……….…………………………………………………………………….. 

 

Tevens geef ik met de ondertekening van deze brief aan op de hoogte zijn van de regels 
die gesteld zijn aan de opzegging van mijn lidmaatschap (deze zijn voor de volledigheid op 
de achterzijde van dit formulier opgenomen).  
 

Voor akkoord : 

(S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS)  

 

Plaats: …………………………………………………………………… 

Datum: ………………….… 

 

Handtekening: …………………………………………………………………… 
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Opzegging lidmaatschap 
 
Wanneer een lidmaatschap gedurende het voetbalseizoen1 wordt opgezegd, dan zal de 
contributie die al voldaan is niet worden terugbetaald. Contributie die nog verschuldigd is 
dient alsnog te worden voldaan.  
 
Pas wanneer het ondertekende opzegformulier is ingeleverd zal het lidmaatschap worden 
beëindigd.  
 
Indien niet tijdig, schriftelijk, wordt opgezegd dan dient de contributie te worden voldaan 
volgens onderstaand schema. 
 

Datum opzegging    Te voldoen aan contributie  

Vóór 1 juni      - 
Tussen 1 juni en 1 augustus   50% 
Na 1 augustus     100% 

 

 
Vanaf de datum van opzegging is de betreffende speler niet meer gerechtigd te spelen 
voor Z.V.V. De Lenco’s en wordt de aanvoerder van het betreffende team op de hoogte 
gesteld.  
 
Eventuele gevolgen van het niet voldoen aan de hiervoor gestelde regels (vb. boetes en/of 
schade) zullen op de betreffende speler worden verhaald.  
 
Dit formulier dient ingevuld en ondertekend te worden geretourneerd aan : 
 
Z.V.V. De Lenco’s  
t.a.v. Edwin Mijnten 
Tarwestraat 3 
3882 GG  Putten 
Tel. 0650855921 
Email info@lencos.nl 
 
Voor vragen over de opzegging van een lidmaatschap kunt u contact opnemen met: 
Edwin Mijnten, voorzitten/secretaris Z.V.V. De Lenco’s (zie bovenstaande 
contactgegevens). 
 
 
 
1
 Een zaalvoetbalseizoen loopt van september tot en met juni. 

 


