
 

 

 

 

 
Aanmeldingsformulier v.v. Etten 

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij – zij als lid wenst toe te treden tot v.v. Etten en 
dat onderstaande gegevens juist zijn ingevuld. 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Voornaam: ………………………………………  

Voorletters: ……………………………………… * Man / * Vrouw 

Achternaam: ……………………………………… 

 

Geboorte datum: ………………………………………   

    

Adres: ……………………………………… 

Postcode: ……………………………………… 

Woonplaats: ……………………………………… 

    

E-mail adres: ……………………………………… 

Telefoonnummer: ………………….. Mobiel: ………………….. 

    

KNVB bondsnummer: …………………..   
Alleen in te vullen als je lid bent geweest bij een andere voetbalvereniging 

Ingangsdatum lidmaatschap:  ………………….. 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële gegevens 

 

SEPA Machtiging 

Incassant ID NL31ZZZ401219950000 

 

Naam rekeninghouder ……………………………………… 

Adres ……………………………………… 

Woonplaats ……………………………………… 
 

IBAN rekeningnummer ……………………………………… 

Bank Identifier Code (BIC): ……………………………………… 
 

Totaal contributiebedrag €  ………………… 

Incasso contributie per □ Per kwartaal  

 □ Per half jaar  

 □ Per jaar  

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming  

 aan v.v. Etten om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens verschuldigde contributie 

 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
v.v. Etten.  

 
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neemt u hiervoor binnen 8 weken 
na afschrijving contact op met uw bank.  De machtiging komt automatisch te vervallen bij beëindiging van het 
lidmaatschap. 
    
De ondergetekende machtigt tevens zijn / haar bankinstelling tot verhoging van de periodieke betaling van het 
bedrag der contributie dat jaarlijks op de ledenvergadering van v.v. Etten wordt vastgesteld. 
 

 

Datum ………………… Handtekening ………………………………. 

 

 



 

 

 

 

 

Contributie gegevens seizoen 2022 - 2023 
 

Onderstaande contributiebedragen zijn vastgesteld op de ledenvergadering  
van d.d. 28 oktober 2021 

     

Categorie Leeftijd Kwartaal Halfjaar Jaar 

Senioren  19J > € 50,25 € 100,50 € 201,00 

35+ voetbal  € 31,25 € 62,50 € 125,00 

Junioren O19-O17-O15 13J t/m 18J € 31,50 € 63,00 € 126,00 

Pupillen  O13-O11-O9 < 12J € 25,50 € 51,00 € 102,00 

Peuters < 8j € 12,50 € 25,00 € 50,00 

Steunende leden   € 13,50 € 27,00 € 54,00 

 

 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één verenigingsjaar, bij beëindiging van het  
lidmaatschap wordt de incasso stop gezet aan het eind van het verenigingsjaar.  
Beslissingen over uitzonderingen worden door het bestuur genomen. 

 Nieuwe pupillenleden kunnen  vrijblijvend 1 maand meetrainen, na deze periode start de  
contributie inning. 

 Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.  

 De leeftijdscategorie voor leden wordt vastgesteld op 1 januari van ieder jaar. 

 Leden en donateurs hebben recht op gratis toegang bij de thuiswedstrijden van 1e elftal. 

 Kader- en commissieleden kunnen gebruik maken van een  korting op de contributie volgens 
onderstaande tabel. 
o 25%   korting 1x per week trainer. 
o 25%   korting als commissielid. 
o 50%   korting 2x per week trainer. 
o 50%   korting als leider en / of grensrechter 
o 100% korting als leider/ trainer of leider/grensrechter. 
o 100% korting als lid hoofdbestuur. 
o 100% korting als erelid. 

 De kortingen gaan in bij de eerste volgende contributie inning na aanvaarding van de functie,  
en worden per direct beëindigt als er wordt gestopt met het uitoefenen van de betreffende  
kaderfunctie. 

 
De actuele contributiebedragen zijn te vinden op www.vvetten.nl. 
  
Opdracht tot periodieke betalingen ingevuld retour naar v.v. Etten. 
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (per mail) te gebeuren bij de secretaris,  
via ledenadministratie@vvetten.nl. 
 
Secretaris v.v. Etten 
Molenstraat 7 
7075 BB ETTEN 
 

http://www.vvetten.nl/

