
 Inschrijfformulier v.v. Blue Boys Nij Beets  
 

Dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld + foto deponeren in de 

blauwe brievenbus in de kantine of mailen naar 

ledenadministratie@vvblueboys.nl  
 
 
 
 
Graag schrijven wij u of uw kind in als lid/donateur van vv Blue Boys middels dit formulier! 

 
De contributie van een lidmaatschap is als volgt opgebouwd:  
Contributie per leeftijd Per Kwartaal Per Jaar 

t/m 12 jaar € 24,50 € 98,00 

13 t/m 18 jaar € 26,25 € 105,00 

Senioren € 42,00 € 168,00 

Dames 30+ en Heren 35+/45+ € 26,25 € 105,00 

Niet spelend lid € 21,00 € 84,00 

Donateurs - € 5.00 

 
Betaling: De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd. 

 
Peildatum: De peildatum voor het bepalen van de leeftijd is 1 augustus. 

 
Opzeggen lidmaatschap vv Blue Boys: Bij het opzeggen van je lidmaatschap dien je   
dit schriftelijk of per mail te doen bij de ledenadministratie. Opzegging kan alleen voor 1 juni 

of 1 januari, tenzij het verenigingsbestuur anders besluit (reglement v.v. Blue boys). 

Overschrijven kan alleen volgens de op dat moment geldende regels van de KNVB.  
 
Gegevens nieuw lid / donateur: (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Achternaam:  Voornamen: 

   

Adres:  Postcode/Plaats: 
   

Geboortedatum:  Telefoonnummer: 
   

Geboorteplaats:  E-mail: 

 
Rekeningnummer (IBAN):   

   

  
□ Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan vv Blue Boys 

elk kwartaal automatisch de contributie van zijn/haar bankrekening af te schrijven. 

Bij verhoging wordt de contributie aangepast. 

 

□ Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor het doel dat op dit 
aanmeld/inschrijfformulier wordt omschreven. 
 
□ Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals omschreven op 

www.vvblueboys.nl/406/privacyverklaring 
 
□ Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten en wedstrijden van onze 
organisatie en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers en posters. 
 

 

Datum:  Handtekening: 
 
 

  

  
 

Alle Blue Boys teams spelen in wedstrijdshirts die beschikbaar worden gesteld door onze sponsors.  
Ieder spelend lid moet zelf een wit voetbalbroekje en blauwe voetbalkousen aanschaffen.  
Dit kan online in onze eigen webshop, te bereiken via de website in de linkerbalk. 

http://www.vvblueboys.nl/406/privacyverklaring/

