
 
 

 
 

  

 

Modeldocument VRIJHEIDSAANVRAAG 2017 

Sporta-federatie vzw Kaatsen  

Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem 

 

Exemplaar te richten aan Sporta-federatie vzw Kaatsen 

 

 

Deze aanvraag tot vrijheid geeft een lid van Sporta-federatie vzw Kaatsen de mogelijkheid om 

jaarlijks zijn vrijheid aan te vragen. De vrijheidsaanvraag moet aangetekend verstuurd worden en het 

secretariaat en de huidige club bereiken tussen 1 oktober 2017 en 31 oktober 2017, waarbij de 

datum op de poststempel geldt als bewijs.  

 

Gelieve in drukletters in te vullen. 

 

  Datum:  _____ 

 

 

Ondergetekende, 

 

Naam:     

 

Voornaam:    

 

Geboortedatum:    

 

Actueel e-mailadres:    

 

Lidnummer:    

 

Huidige club:    

 

Vraagt zijn vrijheid aan om tijdens het volgende sportseizoen te kunnen aansluiten bij een sportclub 

van zijn keuze. 

 

Na deze vrijheidsperiode kan de speler aansluiten bij een sportclub naar keuze tot 30 november 

2017, welke dezelfde kan zijn als de club waartoe hij behoorde. Hiervoor dient een nieuw 

aansluitingsfomulier te worden ingediend, uiterlijk op 30 november 2017.  

Ingeval een minderjarige zijn vrijheid wenst aan te vragen, moet het formulier mede ondertekend 

worden door zijn wettige vertegenwoordiger (ouder of voogd).  

 

 

Handtekening van het lid,  Handtekening van de  

  wettige vertegenwoordiger, 

 

 

      

 

 



 
 

 
 

  

 

Modeldocument VRIJHEIDSAANVRAAG 2017 

Sporta-federatie vzw Kaatsen 

Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem 

 

Exemplaar te richten aan de huidige sportclub  

 

 

Deze aanvraag tot vrijheid geeft een lid van Sporta-federatie vzw Kaatsen de mogelijkheid om 

jaarlijks zijn vrijheid aan te vragen. De vrijheidsaanvraag moet aangetekend verstuurd worden en het 

secretariaat én de huidige club bereiken tussen 1 oktober 2017 en 31 oktober 2017, waarbij de 

datum op de poststempel geldt als bewijs.  

 

Gelieve in drukletters in te vullen. 

 

  Datum:  _____ 

 

Ondergetekende, 

 

Naam:     

 

Voornaam:    

 

Geboortedatum:    

 

Actueel e-mailadres:    

 

Lidnummer:    

 

Huidige club:    

 

Vraagt zijn vrijheid aan om tijdens het volgende sportseizoen te kunnen aansluiten bij een sportclub 

van zijn keuze. 

 

Na deze vrijheidsperiode kan de speler aansluiten bij een sportclub naar keuze tot 30 november 

2017, welke dezelfde kan zijn als de club waartoe hij behoorde. Hiervoor dient een nieuw 

aansluitingsfomulier te worden ingediend, uiterlijk op 30 november 2017.  

Ingeval een minderjarige zijn vrijheid wenst aan te vragen, moet het formulier mede ondertekend 

worden door zijn wettige vertegenwoordiger (ouder of voogd).  

 

 

Handtekening van het lid,  Handtekening van de  

  wettige vertegenwoordiger, 

 

 

          

 


