
Aanmeldformulier VV Beilen  Let op! Dit formulier bestaat uit 

      4 pagina’s. 
      Wij vragen u alles in te vullen. 
      Na behandeling ontvangt u digitaal  
      een kopie van de machtiging 
   . 
Achternaam:   Tussenvoegsel:   

Voornamen:   Roepnaam:   

Adres:   Telefoon:   

PC + woonplaats:   Geboren op:__________________         M/V* 

E-mail:   Wordt lid met ingang van:   

 
 
 
De VV Beilen int de contributie per automatische incasso, daarvoor dient u bijgevoegde machtiging in te vullen  
en te ondertekenen. De contributie kan per kwartaal/halfjaar/jaar ingehouden worden. 

 Op 1 januari U betaalt per automatische incasso: 
Categorie dit jaar leeftijd Contributie Kledingfonds per jaar per ½ jaar per kwartaal 
  Senior = >19 jaar € 150,40 € 21,70 € 172,10 € 86,05 € 43,03 
 Zaalvoetbal = >19 jaar € 134,20 € 21,70 € 155,90 € 77,95 € 38,97 
  Veld + Zaal = >19 jaar € 206,30  €  21,70 € 228,00  € 114,00 €  57,00 
 35+  alleen 7 x 7 = >35 jaar € 72,30 € 16,30 € 88,60 € 44,30 € 22,15 
 O-19 17 of 18 jaar € 101,70 € 16,30 € 118,00 € 59,00 € 29,50 
 O-17 15 of 16 jaar € 87,00 € 16,30 € 103,30 € 51,65 € 25,83 
 O-15 13 of 14 jaar € 87,00 € 16,30 € 103,30 € 51,65 € 25,83 
 O-13 11  of 12 jaar € 74,60 € 10,90 € 85,50 € 42,75 € 21,38 
 O-11 9 of 10 jaar € 74,60 € 10,90 € 85,50 € 42,75 € 21,38 
 O-9 8 jaar € 57,60 € 10,90 € 68,50 € 34,25 € 17,13 
 O-8 7 jaar €   57,60  €   10,90  €   68,50  € 34,25 € 17,13 
 O-7 6 jaar €   57,60  €   10,90  €   68,50  €   34,25  €   17,13 
 Kabouter < = 5 jaar gratis 
 Steunend lid  € 40,00 € - € 40,00 € 20,00 € 10,00 
 
Ik heb wel/niet eerder gevoetbald. Zo ja, bij voetbalvereniging:   
 
Personen van 16 jaar en ouder dienen tevens een kopie van hun legitimatiebewijs in te leveren. 
Het verenigingsjaar van de V.V. Beilen loopt van 1 juli tot 30 juni.  
Men kan zich slechts afmelden per 30 juni van elk jaar. Als men zich tussentijds afmeldt, is nog contributie verschuldigd tot 
30 juni van het lopende verenigingsjaar. 
Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk aan VV Beilen, Ledenadministratie,  
Plattenkamp 17, 9412 BL Beilen, of per email ledenadmin@vvbeilen.nl 
 
Andere manieren van afmelden, bijv. via leider/trainer of zo terloops bij een bestuurs- of commissielid, worden niet 
geaccepteerd. Bij afmeldingen anders dan hierboven genoemd zal het normaal verschuldigde contributiebedrag in 
rekening worden gebracht. Ondergetekende verleent toestemming aan VV Beilen om informatie, beeld-, en 
geluidsmateriaal van het lid te gebruiken op door VV Beilen geselecteerde media. Lees de privacyverklaring op onze 
website. 
 
Datum: ______________________________ 

Handtekening lid:  Handtekening ouder/verzorger: 
 (bij personen onder 18 jaar) 

Een voetballer die op 1 januari van het lopende seizoen 11 jaar of ouder is, levert bij dit formulier een pasfoto in t.b.v. 
een spelerspas. Voorzie de foto van je naam en geboortedatum. 

Dit formulier inleveren bij: VV Beilen, Ledenadministratie, Plattenkamp 17, 9412 BL Beilen. 
 

 Doorstrepen wat niet van toepassing is. 
Deze aanmelding wordt uitsluitend in behandeling genomen als dit formulier volledig is ingevuld, alle gewenste 
bescheiden (ID/foto) bijgevoegd zijn en is ondertekend.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Voetbalvereniging Beilen om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Voetbalvereniging Beilen 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam Rekeninghouder 

 

 

 

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Land Nederland 

IBAN Rekening houder  

Bank Identificatie 

[BIC] * 
 

Plaats  Datum  

 

Handtekening 
Rekeninghouder 
 

 

 

 

 

*Alleen van toepassing bij een buitenlands bankrekeningnummer. 

 

 

 

Naam :  Voetbalvereniging Beilen  

Adres :  Eursingerweg 14   

Postcode :  9411 BB Woonplaats :  BEILEN 

Land :  Nederland ID VV Beilen:  BBBF04Z 

Kenmerk machtiging:  

Reden betaling :  Contributie voetbalvereniging 

 

DOORLOPENDE MACHTIGING  

 

SEPA 



Samen zijn we de voetbalvereniging Beilen 
 
Om een voetbalseizoen succesvol te laten verlopen zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Ieder lid 
van 16 jaar en ouder of vertegenwoordiger van een jeugdlid is verplicht om minimaal 1 maal per 
seizoen beschikbaar te zijn voor vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Dit is conform artikel 5 lid 3 
van het huishoudelijk reglement. Wil jij onderdeel uitmaken van het succes van de VV Beilen, meld je 
dan aan voor een van de onderstaande functies: 
 
Jeugdleider Je begeleidt een jeugdteam bij de wedstrijden. Dit is een wekelijkse 

functie waarbij je tevens een stukje administratie verzorgt. (Een 
opleiding behoort tot de mogelijkheden. ) 

 
Jeugdscheidsrechter Je bent scheidsrechter bij een wedstrijd van een 7-tal (O-11 of O-9 en 

meisjes). Een opleiding behoort tot de mogelijkheden. Opgeleide 
scheidsrechter mogen ook worden ingezet bij 11-tallen. 

 
Bardienst Op zaterdag, zondag of op donderdagavond draai je een bardienst. 
 Dat kun je wekelijks doen maar je kunt ook aangeven dat je dat b.v. eens 

per maand wil.  
 
Schoonmaak Waar veel mensen komen moet het schoon zijn. Voor de maandag of 

dinsdag willen we een complete schoonmaakploeg die de 
bestuurskamers en de kantine schoon maakt. Ook hier heb je de keus in 
frequentie  

 
Onderhoud gebouwen Het gebouw heeft onderhoud nodig. Het scheelt enorm in de kosten 

wanneer we dat zelf doen. Laat weten waar je goed in bent zodat we je 
kunnen vragen voor specifieke klussen. (schilderwerk, straatmaker, 
timmerwerk o.i.d.) 

 
Lid van een projectgroep Dit is en breed onderdeel. Je kunt hierbij denken aan een functie binnen 

een toernooi- of activiteitencommissie maar ook aan het onderhoud van 
materialen.  

 
Bestuurder Onze voetbalvereniging heeft een aantal commissies. In die commissies 

hebben we mensen nodig die de kar mee helpen trekken. Ben jij goed in 
het organiseren en delegeren en kun je het totaal plaatje van de 
opdracht zien, dan hebben we jou hard nodig.  

 
Sponsor Hebt u een bedrijf of bent u zelfstandig ondernemer en wilt u uw 

naamsbekendheid via het VV Beilen platform verder vergroten, dan 
onderzoeken wij graag samen met u de mogelijkheden daartoe. 

 
 
Hoe meer we zelf kunnen en doen hoe lager we de contributie kunnen houden. Daardoor is de sport 
voor iedereen toegankelijk.  
 
 

Voetballen: Dat gun jij toch ook iedereen. 
 



Ik kan vrijwilliger worden bij de VV Beilen in de volgende functie:  
 

  Jeugdleider Wekelijks 
  

  Jeugdscheidsrechter eens per  week 2 weken maand 
 

  Bardienst eens per  week 2 weken maand 

Het liefst doe ik dat op: donderdagavond zaterdagochtend zaterdagmiddag zondagochtend zondagmiddag 
 

  Schoonmaak eens per  week 2 weken maand 

Het liefst doe ik dat op: maandagochtend maandagmiddag maandagavond dinsdagochtend dinsdagmiddag 
 

  Onderhoud gebouwen Ik kan (b.v. Schilderen, straten, bouw etc.)  

Het liefst doe ik dat op: een avond of dag door de week maandag dinsdag woensdag donderdag      op zaterdag  Ochtend Middag 
 

  Lid van een projectgroep eens per  week 2 weken maand 

Het liefst doe ik dat op: een avond of dag door de week maandag dinsdag woensdag donderdag      op zaterdag  Ochtend Middag 
 

  Bestuurder Ik kan: (b.v. Financieel, administratief, communicatie)  
 

 Onderzoek sponsoring  De sponsorcommissie neemt graag contact met u op om uw wensen te inventariseren en samenwerking te onderzoeken 

 

 

 
Vink aan wat je wil gaan doen, en  maak dan de keus in frequentie en het moment waarop, of vul in waar we je voor mogen vragen.  
  

Naam  

Adres  woonplaats   

Telefoon  

Email  

 

Dit formulier kunt u  

samen met het  

aanmeld formulier inleveren  

bij de ledenadministratie 


