
 

Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw 
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L I C E N T I E A A N V R A A G 

 

 

LICENTIENUMMER :                    
 
 

GEBOORTEDATUM :            /            /                     GESLACHT:  M   V  
 

 

 

CLUBNAAM :                                                                           
 

 

STAMNUMMER :                              TEAMNUMMER             
 
 
 
 

NAAM :                                                                                               
 
 
 

VOORNAAM :   
 
 
 

ADRES :                                                                      NR. 

 

POSTCODE :                        GEMEENTE : 

 
 
 

NATIONALITEIT :  

 

E-MAIL :                                                                                               
 

 

DATUM AANSLUITING:        /       /              SPORTTECHNISCH DIPLOMA:  J   N  
 

                (indien ja - kopie diploma bijvoegen) 
 
 

FUNCTIE: (schrappen wat niet past !)  speler (A)  –  speelster (D)  –  jeugdspeler (J)  –  

                                                   scheidsrechter (S) - niet-actief (N) 
                             

 
HANDTEKENING en NAAM van : 
 

Lid:      voogd:    gerechtigd correspondent: 
 
 
 
 
 
 

Door het ondertekenen van de licentieaanvraag bevestigt de licentieaanvrager zijn 

akkoord met de aansluitingsvoorwaarden vermeld op de 2
e
 pagina van dit formulier. 

De door de federatie verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

De federatie verkoopt, noch verhuurt, noch least ledenlijsten aan derden.  De federatie kan wel van tijd tot tijd contact met 

het lid opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor het lid interessant kan 

zijn.  In die gevallen zullen uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden. 
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AANSLUITINGSVOORWAARDEN – NUTTIGE INFORMATIE 
1. De licentieaanvrager mag niet aangesloten zijn bij een andere club van de V.Z.V.B. of de L.F.F.S. dan die vermeld op 

onderhavige licentieaanvraag 

2. Als een club een lid wenst aan te sluiten van wie blijkt dat hij/zij financieel niet in orde is met de federatie en deze schuld het 

bedrag van 50 € niet overschrijdt, zal de openstaande schuld via de lopende rekening van deze club gedebiteerd worden. 

Ingeval het bedrag hoger is dan 50 € wordt de club verwittigd en zal de licentie pas gevalideerd worden na betaling van die 

schuld aan het provinciaal secretariaat. 

3. Deze licentieaanvraag is enkel geldig indien een vergrote kopie van de identiteitskaart op A4 formaat en/of een uitdruk met 

de adresgegevens op A4 formaat van het betrokken aan te sluiten lid werd bijgevoegd. 

4. Bij ondertekening van deze licentieaanvraag verbindt het lid zich tot aansluiting bij de club voor een periode van één 

seizoen.  Bij aansluiting van een minderjarige moet de voogd ook tekenen! 

Uittreksel uit het Organiek Reglement: vrije overgang art. 150 

Overgangsperiode tussen 1 juni en 30 juni. 

Kennisgeving: door de aangeslotene met twee aangetekende brieven: 

a) aan de opgezegde sportvereniging 

b) aan de federatie: V.Z.V.B. – Wilselsesteenweg 307 – 3010 Kessel-Lo/Leuven 

Het Organiek Reglement van de V.Z.V.B. kan tijdens de normale kantooruren van maandag tot en met vrijdag 

geraadpleegd worden op het Algemeen Secretariaat van de V.Z.V.B. 

Wilselsesteenweg 307 

3010 Kessel-Lo/Leuven 

tel. 016/44.77.94 – e-mail: INFO@VLAAMSEZAALVOETBALBOND.COM 

De Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw houdt een adressenbestand bij waarvan de gegevens uitsluitend gebruikt worden voor de 

ledenadministratie, het afsluiten van een verzekering en het toesturen van de bondstijdschriften.  Ieder aangesloten lid heeft 

recht op toegang tot en het recht op verbetering van de gegevens over zijn persoon. 

5. Verzekeringscontracten V.Z.V.B. : ETHIAS 

Prins Bisschopssingel 73 

3500 Hasselt 

tel. 011/28.21.11 

Polisnummer ongevallen: 45.052.060 

Ingevulde ongevalsaangiften moeten, samen met een ingevuld medisch attest (getekend door de behandelende dokter) 

opgestuurd worden naar het respectievelijk provinciaal secretariaat. 
 

 

PROVINCIALE SECRETARIATEN: 
 

ANTWERPEN:  Boomgaardstraat 22 bus 6 - 2600 Berchem 

tel 03/286.07.23 – gsm 0475/40.12.63  

LIEF.BELMANS@VLAAMSEZAALVOETBALBOND.COM 

 

BRABANT: Wilselsesteenweg 307 – 3010 Kessel-Lo 

 tel 016/60.69.19 – gsm 0496/97.96.96  

 VZVB.BRABANT@SKYNET.BE 

 

LIMBURG: Willekensmolenstraat 22 bus 5 – 3500 Hasselt 

 gsm 0493/65.48.20  

 PATRICKBOR57@GMAIL.COM 

 

OOST-VLAANDEREN:  Wilselsesteenweg 307 – 3010 Kessel-Lo  

tel 016/44.77.94 – gsm 0473/80.86.56 

JIMMY.WITVROUWEN@VLAAMSEZAALVOETBALBOND.COM 

 

WEST-VLAANDEREN: Spreeuwenweg 46 – 8210 Loppem 

tel 050/82.54.45 – gsm 0474/53.25.38 

ERIC.ICKET@TELENET.BE 

 

SECRETARIAAT VLAAMSE VLEUGEL: Wilselsesteenweg 307 – 3010 Kessel-Lo (Leuven) 

tel 016/44.77.94 

INFO@VLAAMSEZAALVOETBALBOND.COM  


