
 

R.K. VOETBALVERENIGING "Best Vooruit"  BEST,  opgericht 1 juli 1930 

 
A A N M E L D F O R M U L I E R 

 
Naam + roepnaam 
 

: ………………………………………………………………………………. Man / Vrouw *) 

Adres 
 

: ………………………………………………………………………………. 

Postcode/woonplaats 
 

: ………………………………………………………… 

Telefoonnummer 
 

: …………………………………. Evt 2e tel nr : ……………………………………….. 

Geboortedatum 
 

: …………………………………. Nationaliteit : ……………………………………….. 

Email 
 

: …………………………………………………………………………… 

Laatste 3 jaar lid geweest van (voetbalvereniging) : ……………………………………………………………………… 
 
Soort lid : Spelend / kaderlid / rustend *) 
 

 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met:  

- Gedragscode 
- Privacyverklaring (AVG) 
- Rechten en plichten 
- Statuten 

 
Deze regels zijn na te lezen op onze website www.bestvooruit.nl bij clubinfo → rechten en plichten en clubinfo → organisatie → 
statuten. 
 

 
Datum:              ...............................                          
 
 

Handtekening (t/m 16 jaar van ouder/verzorger): ………………………………………………………………………… 

 

 

MACHTIGINGSFORMULIER 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan R.K.V.V. Best-Vooruit om van zijn/haar 
hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens verschuldigde contributie voor het hierboven 
vermeld lid. 

 

 
Bankrekeningnr (IBAN): ………………………………………….……………………. 
 

 
Betalingsperiode: per jaar / per half jaar / per kwartaal * 
  

 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling  
 
Plaats en datum:     …………………………………………. 
 
Naam:                     ………………………………………….   Ouder/verzorger ja/nee * 
 
 
Handtekening:        ………………………………………….. 

            
 Zie tweede pagina voor toelichting op regeling.  

* doorhalen wat niet van toepassing is  

http://www.bestvooruit.nl/


R.K.V.V. Best-Vooruit p/a Mark v.d. Vleuten 
Leden- en contributieadministratie Rembrandtlaan 23 
Telefoonnummer: 06-22601142 5684 AD  Best 
E-mail: ledenadministratie@bestvooruit.nl 

 
TOELICHTING BIJ AANMELDFORMULIER 
 

Rechten en plichten 
 
Best Vooruit gaat uitermate zorgvoldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden ALLEEN voor 
doeleinden binnen de vereniging gebruikt. Dit kunt u nalezen in de AVG op onze website. Indien u akkoord gaat  met 
de AVG zoals bepaald door de vereniging, geeft u toestemming dat u of uw kind op foto’s staat die gebruikt worden 
voor bijv. teamfoto’s en wedstrijdverslagen. Indien u hiermee niet akkoord gaat dan svp contact openemen met de 
coordinator van uw afdeling (zie schema onderaan deze toelichting) 
 

Automatische incasso van uw contributie 
 

Wanneer wordt de contributie van mijn rekening afgeschreven? 
De eerste keer wordt de contributie in de eerste week van het kwartaal volgend op uw inschrijving geïnd. Daarna volgens 
onderstaand schema: 
a jaarbetalers in juli 
b halfjaarbetalers in juli en januari 
c kwartaalbetalers in juli, oktober, januari en april 
 
Op deze machtigingskaart kunt u aangeven of u per jaar, halfjaar of kwartaal wilt betalen. Indien uw financiële situatie het 
toelaat zou Best-Vooruit graag zien dat u per jaar betaalt. Als u tijdens het seizoen uw lidmaatschap beëindigt, bent u, 
conform de statuten, het totale jaarbedrag aan contributie voor dat seizoen verschuldigd. 
 

Wanneer stopt de automatische incasso van mijn contributie? 
a Als u het lidmaatschap opzegt. Best-Vooruit zal de automatische incasso in dat geval aan het einde van het lopende 

seizoen beëindigen. 
b  Als u opdracht geeft aan de contributieadministratie van Best-Vooruit. 
 

Hoogte contributie 
De contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de verening. 
 
Voor het seizoen 2019-2020 is de contributie als volgt vastgesteld: 
 
Mini’s t/m 5 jaar  € 50,00  per jaar  
Mini’s 6 jaar  € 75,00  per jaar  
Pupillen 7 t/m 12 jaar  (JO8 tm JO13) € 122,00  per jaar  
Junioren 13 t/m 17 jaar (JO14 – JO19) € 152,00  per jaar  
Senioren 18 jr en ouder  € 185,00  per jaar 
Veteranen    € 125,00  per jaar 
Rustende (steunende) leden  € 55,00 per jaar 
G-team   € 117,00  per jaar 
Walking voetbal  € 23,00 per jaar 
Dames 7x7 vrijdag  € 125,00 per jaar 
Kaderleden (leden die uitsluitend leider en/of trainer zijn)   € 23,00 per jaar. 
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan heeft u 56 dagen de tijd om de bank/postbank opdracht te geven het 
bedrag terug te boeken. U dient dan zelf rechtstreeks contact op te nemen met uw bank. 
Als u de automatische afboeking wilt stopzetten c.q. beëindigen dient u hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de 
leden- en contributieadministratie. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de automatische afboeking aan het 
einde van het lopende seizoen door Best-Vooruit beëindigd. 

 
Niet automatisch betalen van de contributie 
Indien u geen machtigingsformulier invult, dan ontvangt dan voor aanvang van de contributie een factuur van de 
contributie. In verband met de extra bankkosten en het vele werk bij onze contributie-administratie wordt voor de niet 
automatische betaling een toeslag van  € 3,50 in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om in termijnen de contributie 
te betalen. 

 
Maak dus gebruik van de mogelijkheid om uw contributie via automatische incasso te laten innen.   
 
 



 
Afmelden als lid van Best Vooruit 
 
Afmelden moet altijd bij de ledenadministratie gebeuren. Afmelden bij leider of coördinator is NIET voldoende. Afmelden 
dient u schriftelijk of per mail (naar ledenadminstratie@bestvooruit.nl) te doen 
 
 
Het aanmeldformulier dient ingeleverd te worden bij coördinator van de afdeling waar het nieuwe lid bij hoort. 
Informatie over de betreffende afdeling is ook bij deze coordinator te halen. 
 

Categorie Geb. Jaar *) Coördinator Email Tel.nr

JO19 – JO17 2002 – 2005 Erwin Donck ehadonck@onsbrabantnet.nl 06-22601142

JO15 – JO13 2006 – 2008 Maurice Roos Maurice_roos@yahoo.com 06-53635664

JO12 – JO11 2009 – 2010 Natalie Bouwmeester nbouwhof@gmail.com 06-13943737

JO10 – JO08 2011 – 2014 Chris Thomassen chris.thomassen@live.nl 06-52048774

Mini’s  2015 en jonger Ellen Versteegh ellenversteegh@onsbrabantnet.nl 06-25022256

Dames/meisjes John v.d. Biggelaar bestvooruit@ziggo.nl 06-23988497

Senioren 2001 en ouder Mark v.d. Vleuten ledenadministratie@bestvooruit.nl 06-22601142

G-team Barbara van't Westende     barbavantwestende@outlook.com

 
*) geboortejaar geldt voor het seizoen 2020-2021 

mailto:ledenadminstratie@bestvooruit.nl
mailto:bestvooruit@ziggo.nl

