
Uitschrijvingsformulier 

 
Ledenadministratie      

Jan Willem Kinkel      

Kielzog 14      

1276 GX  Huizen 

Tel. 035-5233421 

Ledenadministratie@primadonnakaashuizen.nl       www.primadonnakaashuizen.nl 

 

Leden kunnen uitgeschreven worden met in achtneming van de volgende regels: 
 
Volgens de statuten van de vereniging kan je alleen uitgeschreven worden aan het eind van het seizoen en  
dat is op 1 juli (uitschrijven voor 15 juni i.v.m. opzegtermijn). 
 
Hiervan kan alleen afgeweken worden als het bestuur van de vereniging ontheffing verleent en toestemming geeft om 
het lidmaatschap te ontbinden of om te zetten naar verenigingslid. 
Dat kan zijn om een aantal redenen: 

• Een lid wil bij een andere vereniging gaan trainen en wedstrijden spelen - Veelal moet dan eerst de volledige 
contributie betaald worden. 

• Een lid is zodanig geblesseerd dat trainen en spelen niet meer mogelijk is -  Het lidmaatschap kan dan worden 
omgezet naar verenigingslid. 

• Een lid is zwanger - Het lidmaatschap kan dan worden omgezet naar verenigingslid. 
• Een andere zwaarwegende reden om het lidmaatschap te beëindigen of om te zetten naar verenigingslid. 

 
Er moet dan een verzoek ingediend worden bij het bestuur van de vereniging (mail naar secretariaat) met een goede 
omschrijving van de reden waarom het lidmaatschap wordt beëindigd tezamen met het uitschrijvingsformulier 
beschikbaar op de website van de vereniging. 

 

Dit formulier s.v.p. volledig invullen.             : Aankruisen wat van toepassing is. 

Achternaam : ……………………………………  

Roepnaam : …………………………………… 

Voorletters : …………………………………… 

Adres  : ……………………………………  

Postcode : …………………………………… 

Woonplaats : …………………………………… 

Geslacht  :  man   /   vrouw      

Geboortedatum : …………………………………… 

Telefoon : ……………………………………  

E-mail : …………………………………… 

 
Wil zich uitschrijven per:   1 juli (voor 15 juni inleveren) 

   anders, namelijk per …………………………………………  
 

De reden voor de uitschrijving is: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum   : …………………………………………………… 

Handtekening  : …………………………………………………… 

 

Dit formulier inleveren bij of sturen naar de ledenadministratie ter attentie van: Jan Willem Kinkel, Kielzog 14, 1276 

GX  Huizen email: mail naar ledenadministratie. 
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