
Lidmaatschap  v.v. Lemmer 

 Lid worden!  - inschrijving als lid 

 Als je lid van v.v. Lemmer wilt worden dan kun je je aanmelden via het inschrijfformulier. Dit formulier is te 
verkrijgen bij de ledenadministrateur, in de kantine van v.v. Lemmer of hier te 
downloaden (inschrijfformulier). Het formulier dien je volledig in te vullen en voorzien van een handtekening in te 
leveren bij de ledenadministrateur. 

Schriftelijk opzeggen lidmaatschap 

 Opzegging van het lidmaatschap dien je schriftelijk te doen bij de ledenadministrateur en wel uiterlijk 1 
juni. Zonder schriftelijke afmelding uiterlijk 1 juni, wordt je lidmaatschap automatisch verlengd met een 
seizoen.  Bij een tussentijdse opzegging ben je conform de reglementen over het gehele (resterende) seizoen, dat 
loopt van 1 juli t/m 30 juni, de contributie verschuldigd. 

Overschrijving naar een andere voetbalvereniging 

Als je met ingang van het nieuwe seizoen voor een andere voetbalclub wil gaan spelen dan kun je je laten 
overschrijven naar deze vereniging. De deadline is 15 juni om 23.59 uur. Zorg er dus voor dat het uiterlijk deze 
datum geregeld is! Want: te laat = te laat!  Je kunt je aanmelden bij de nieuwe vereniging en die zet de 
overschrijvingsprocedure in werking. Het is wel netjes om het lidmaatschap op te zeggen bij de vereniging die je 
gaat verlaten. Wil je niet-spelend-lid blijven van die vereniging waar je niet meer voor gaat spelen? Laat dit dan 
aan de nieuwe vereniging weten. Die moet dan alleen een verzoek doen de spelactiviteit te laten overschrijven. 
Anders zul je definitief afgemeld worden. Je kunt namelijk wel van meerdere voetbalverenigingen lid zijn, maar je 
kunt slechts bij één daarvan actief voetballen.    

 Een belangrijke voorwaarde voor een overschrijving is dat aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan. 
Zolang dat niet het geval is, zal er een blokkade worden ingesteld.     

 Mutaties (adreswijzigingen e.d.) 

 Mutaties zoals adreswijzigingen, telefoonnummers etc. dienen zo snel mogelijk schriftelijk  te worden 
doorgegeven aan de ledenadministratie. Via de KNVB Wedstrijdzaken app is het ook mogelijk om dit zelf te 
doen.  Ook kun je de gegevens wijzigen op je persoonlijke pagina van ClubCollect. 

  

Heb je een vraag over het lidmaatschap van de vereniging? 

Stuur dan een e-mail naar:    ledenadministratie@vvlemmer.nl 

  

Heb je een vraag over contributie?  Kijk dan eerst hier:  https://www.vvlemmer.nl/182/contributie/  Wellicht is je 
vraag dan beantwoord. Is dat niet het geval?  

Stuur dan ook in dit geval een e-mail naar:    ledenadministratie@vvlemmer.nl 

      

Leden- en contributieadministrateur:    Willem Akkerman  
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