
Aanmeldingsformulier V.V.Bodegraven  
     Ledenadministratie V.V. Bodegraven 
        Groene Zoom  
          2411 SL Bodegraven 

           secretariaat@vvbodegraven.nl 
 
Welkom als lid van V.V. Bodegraven! Leuk dat u er voor heeft gekozen om bij V.V. Bodegraven te 
komen voetballen. Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om uw tijd bij V.V. Bodegraven zo 
plezierig mogelijk te laten verlopen. 
 
Persoonsgegevens  
Achternaam:      Tussenvoegsel: 
Roepnaam:      Voorletters:  
Nationaliteit:     Geslacht:  Man / Vrouw  
Geboortedatum:     Geboorteplaats:  
 
Adres gegevens  
Straat:       Huisnummer:  
Postcode:      Plaats:  
 
Contactgegevens 
Telefoon:      Mobiel:  
E-mailadres:  
 
Wordt u spelend of niet spelend lid?   Spelend / Niet spelend  
 
Voor nieuwe leden vanaf 10 jaar  
Bij inschrijving als nieuw lid dient een recente pasfoto te worden bijgevoegd. Gaarne op de 
achterzijde van de foto de naam en geboortedatum vermelden.  
 
Voor nieuwe leden vanaf 12 jaar  
Bij inschrijving als nieuw lid dient er een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden 
ingeleverd.  
 
Heeft u in de afgelopen vijf jaar gevoetbald bij een andere voetbalvereniging?  Ja/Nee 
Zo ja, voor welke voetbalvereniging in welk team?  
Wanneer speelde u voor het laatst voor deze vereniging?  
 
Ondergetekende verklaart dat, indien hij/zij als lid van V.V. Bodegraven wordt toegelaten, hij/zij zich 
zal onderwerpen aan de regels volgens de statuten, huishoudelijk reglement en/of andere 
(gedrags)reglementen van de vereniging.  
Handtekening:      Datum:  
 
Voor aanmeldingen van personen onder de 18 jaar dient het onderstaande te worden ingevuld.  
Ondergetekende …………………………………… verklaart akkoord te gaan met de aanmelding van zijn/haar 
zoon/dochter als lid van V.V. Bodegraven. Hij stelt zich, totdat zijn/haar zoon/dochter/pupil de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen jegens 
de vereniging.  
 
Handtekening:      Datum:  
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Na aanmelding bij de administratie start onze intake-procedure. Door de technische (jeugd) 
commissie wordt gekeken of u kunt worden ingedeeld bij een team en ontvangt u een uitnodiging 
voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek bekijken we onder meer welk 
vrijwilligerswerk u kunt doen voor V.V. Bodegraven, ook bekijken we in welk team u gaat spelen, de 
trainings- en speeltijden die voor u gelden met de daarbij behorende (gedrags)reglementen. V.V. 
Bodegraven is een vereniging waarbinnen wekelijks veel werk wordt verzet. Werk dat bijna 
uitsluitend door vrijwilligers wordt verricht. Denk hierbij aan: barmedewerkers, scheidsrechters, 
trainers, schoonmaak, onderhoud, bestuur, etc. Van ieder lid (of ouder van een lid) wordt verwacht 
dat men daarin een bijdrage levert. Wij hebben nog hulp nodig op een aantal plaatsen. Door in het 
schema hieronder uw voorkeuren aan te kruisen, zullen wij u benaderen om af te stemmen wat uw 
inzet voor de vereniging kan zijn.  
 

Activiteit  Toelichting Aankruisen 

Bardienst 1x per 6 weken een dagdeel (van +/- 5 uur)  

Keukendienst 1x per 6 weken een dagdeel (van +/- 5 uur)  

Scheidsrechter In overleg met scheidsrechtercoördinator in 
te delen 

 

Trainer In overleg met jeugdcoördinator in te delen  

Coach/ leider In overleg met jeugdcoördinator in te delen  

Financiële zaken Met kascommissie jaarlijkse controle 
boekhouding 

 

Onderhoudszaken Periodiek onderhoud aan het complex  

 
Wat voor werk doet u in het dagelijks leven?  
Waarmee dienen wij rekening te houden bij het vrijwilligerswerk? 
 
Ook het team waarin u of uw zoon/dochter speelt heeft vrijwilligers nodig. Zo zijn er voor elke 
uitwedstrijd rijders nodig en is er wekelijks een wasser nodig voor de wedstrijdtenues. Wij gaan er 
daarom vanuit dat u 4x in het seizoen voor een team rijdt en dat u 2x per seizoen de wedstrijdtenues 
van het team wast.  
Gaat u hiermee akkoord?  Ja/Nee  
 
Machtiging voor automatische incasseren van de contributie/KNVB boetes  
Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan V.V.Bodegraven (incassant ID. 
NL05ZZZ404644570000) om van zijn/haar hieronder genoemde bank-/ of girorekening bedragen af 
te schrijven wegens contributies en eventuele opgelegde KNVB boetes wegens gele/rode kaarten 
welke zijn gegeven tijdens vriendschappelijke resp. competitiewedstrijden. Voordat de KNVBboetes 
worden geïncasseerd zult u hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Het machtigingsnummer is 
gelijk aan het lidnummer welke vermeld staat op de door de KNVB te verstrekken ledenpas. De 
contributie kan uitsluitend via automatische incasso worden betaald. Dit zal in 4 termijnen 
geschieden, rond 26 september, rond 26 november, rond 26 januari en rond 26 maart.  
 
Rekeningnummer (IBAN):  
Naam en voorletters: 
Adres: 
Postcode en plaats:  
Datum:  
Handtekening:  
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Het lidmaatschap eindigt  A. Door schriftelijke opzegging van het lid  

B. Door opzegging namens V.V. Bodegraven  
C. Door royement 

 
Ad A: Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in 
de statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn of haar 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer de vereniging redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging van het lidmaatschap door 
het lid of door de vereniging kan slechts geschieden aan het einde van het verenigingsjaar (30 juni 
van ieder jaar) met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Echter het lidmaatschap kan 
onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet verwacht 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd met het bovengenoemde 
doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen 
was opgezegd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft de 
contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Vanaf 1 juni 2014 bedraagt de contributie (per jaar):  
 
Jeugd lid: Maximaal € 160,-  Senior lid: Maximaal € 225,-  Niet spelend lid: € 65,-  
 
Gedragsregels V.V. Bodegraven  
Wanneer u lid wordt van V.V. Bodegraven geeft u aan dat u akkoord gaat met het huishoudelijk 
reglement en/of andere reglementen van de vereniging. Deze reglementen kunt u vinden op 
vvbodegraven.nl/gedragsregels. Al deze reglementen samengevat komen tot uiting in de 
onderstaande 11 regels, ook wel de basis elf genoemd.  


