
 

Vrijheidsaanvraag bestemd voor de vereniging aangesloten bij 
Dovensport Vlaanderen vzw 

(Formulier 1) 
 

Dit formulier past het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar d.d. 24/7/96 toe. 
 

(Alle gegevens in hoofdletters of machineschrift invullen) 
 

Aan de secretaris van de sportvereniging: 
Naam sportvereniging:  .......................................................................   
 Naam secretaris:  .......................................................................  
 Adres:  .......................................................................  
   .......................................................................  
 

Verklaring van vrijheidsaanvraag bij de vereniging. 
 
Geachte M, 
 
Ondergetekende,  .......................................................  geboren op  ....................................  
en woonachtig te   .......................................................  (gemeente)  ..................  (postcode) 
in de  .......................................................  (straat)  ...................  (nummer) 
Mijn aansluitingsnummer bij de Dovensport Vlaanderen vzw is:   ................................................  
Tot het einde van dit competitiejaar ben ik spelend/niet-spelend(*) lid van bovenvermelde vereniging
 ((*) schrappen wat niet past) 
 
Met dit schrijven (via email of aangetekende brief tussen 1 mei t.e.m. 31 mei - poststempel geldt) 
bevestigt de ondertekenaar, van het decreet op de niet-betaalde sportbeoefenaar d.d. 24/7/96, 
gebruik te maken om een vrije overgang te bekomen naar een vereniging van zijn/haar keuze. 
 
- Om iedere betwisting uit te sluiten van het al of niet ontvangen hebben door een van de partijen is het aangeraden: 

• een kopie van het document bestemd voor de Dovensport Vlaanderen vzw samen met het eerste origineel 
document bestemd voor de secretaris van de opgezegde vereniging aangetekend te verzenden; 

• een kopie van het document bestemd voor de secretaris van de opgezegde vereniging samen met het tweede 
origineel document bestemd voor Dovensport Vlaanderen vzw aangetekend te verzenden. 

- Het lidmaatschap bij de sportvereniging wordt opgeheven de laatste dag van het lopend sportseizoen 30 juni NA 
de vrijheidsperiode die loopt van 1 mei t.e.m. 31 mei. 

- Een lijst met alle vrijheidsaanvragen wordt in alle officiële organen van DSV gepubliceerd ter bevestiging van de 
uitvoering van de vrijheidsaanvraag aan alle betrokkenen, zodat iedere betwisting is uitgesloten.   

 
De ondertekenaar bevestigt de reglementen betreffende de vrijheidsregeling te kennen en de 
gevolgen van zijn recht op vrije keuze, te respecteren. 
 
Onderschrijven met de vermelding gelezen en goedgekeurd. 
 ......................................................................................................................................................  
 
Datum van ondertekening:  ...................................  
Handtekening(en): Lid: Voor leden -18 jaar is ook de handtekening 

van ouder/voogd vereist. 
 
 
  ..............................................   ..............................................................  
 
 
 
 



Vrijheidsaanvraag bestemd voor Dovensport Vlaanderen vzw 
(Formulier 2) 

 
Dit formulier past het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar d.d. 24/7/96 toe. 

 
(Alle gegevens in hoofdletters of machineschrift invullen) 

 
Aan Dovensport Vlaanderen vzw 
Dorpstraat 43 
9052   GENT (Zwijnaarde) 

 
Verklaring van vrijheidsaanvraag bij Dovensport Vlaanderen vzw. 

 
Geachte M, 
 
Ondergetekende,  .......................................................  geboren op  ....................................  
en woonachtig te   .......................................................  (gemeente)  ..................  (postcode) 
in de  .......................................................  (straat)  ...................  (nummer) 
e-mail  .......................................................  tel/GSM  ....................................  
Mijn aansluitingsnummer bij de Dovensport Vlaanderen vzw is:   ................................................  
Tot het einde van dit competitiejaar ben ik spelend/niet-spelend(*) lid van:  

((*) schrappen wat niet past) 
 ..............................................................................  (naam van de vereniging) 
 ..............................................................................  (stamnummer van de vereniging) 
 
Met dit schrijven (via email of aangetekende brief tussen 1 mei t.e.m. 31 mei - poststempel geldt) 
bevestigt de ondertekenaar, van het decreet op de niet-betaalde sportbeoefenaar d.d. 24/7/96, 
gebruik te maken om een vrije overgang te bekomen naar een vereniging van zijn/haar keuze. 
 
- Om iedere betwisting uit te sluiten van het al of niet ontvangen hebben door een van de partijen is het aangeraden: 

• een kopie van het document bestemd voor de Dovensport Vlaanderen vzw samen met het eerste origineel 
document bestemd voor de secretaris van de opgezegde vereniging aangetekend te verzenden; 

• een kopie van het document bestemd voor de secretaris van de opgezegde vereniging samen met het tweede 
origineel document bestemd voor de Dovensport Vlaanderen vzw aangetekend te verzenden. 

- Het lidmaatschap bij de sportvereniging wordt opgeheven de laatste dag van het lopend sportseizoen 30 juni NA 
de vrijheidsperiode die loopt van 1 mei t.e.m. 31 mei. 

- Een lijst met alle vrijheidsaanvragen wordt in alle officiële organen van DSV gepubliceerd ter bevestiging van de 
uitvoering van de vrijheidsaanvraag aan alle betrokkenen, zodat iedere betwisting is uitgesloten.  

 
De ondertekenaar bevestigt de reglementen betreffende de vrijheidsregeling te kennen en de 
gevolgen van zijn recht op vrije keuze, te respecteren. 
 
Onderschrijven met de vermelding gelezen en goedgekeurd. 
 ......................................................................................................................................................  
 
Datum van ondertekening:  ...................................  
Handtekening(en): Lid: Voor leden -18 jaar is ook de handtekening 

van ouder/voogd vereist. 
 
 
  ..............................................   ..............................................................  


