
 
 

Formulier bij voorkeur elektronisch invullen en daarna mailen aan ledenadministratie@vvsgravendeel.nl. 
Uw mail geldt dan als elektronische handtekening.  
U kunt indien gewenst het ingevulde ondertekende formulier ook per post sturen naar VV ‘s-Gravendeel, Postbus 5161 3295 ZH ‘s-Gravendeel. 
Dan kunt u de extra in te leveren bescheiden direct meesturen. Of inleveren in de commissiekamer. 
. 

 

Persoons- en contactgegevens         
 
Achternaam: ……………………………..……………………. Tussenvoegsel: ……………………………..…………………….. 
 
Roepnaam:  ……………………………..……………………. Voorletters: ……………………………..……………………. 
 
Nationaliteit: ……………………………..……………………. Geslacht: Man / Vrouw 
 
Geboortedatum: ……………………………..……………………. Geboorteplaats: ……………………………..……………………. 
 
Legitimatie verplicht vanaf 14 jaar: 
Legitimatiesoort: Paspoort / Identiteitskaart / Rijbewijs Legitimatienummer: ……………………………..……………………. 
 
Straat: ……………………………..……………………. Huisnummer: ……………………………..……………………. 
 
Postcode: ……………………………..……………………. Woonplaats: ……………………………..……………………. 
 
Telefoon:……………………….………………………..……………………. Mobiel: ……………………………..……………………. 
 
E-mailadres: ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
(vriendelijk verzoek alles in te vullen, aangezien we deze gegevens nodig hebben om belangrijke zaken door te kunnen geven!) 
    

Aanmelding:          
 
 

Ingangsdatum: ……………………………..…spelend lid  /  jeugdlid  / senioren / rustend lid 
                                                                           (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk 31 mei binnen te zijn, dit kan via ledenadministratie@vvsgravendeel.nl. De contributie is altijd voor een heel 
seizoen verschuldigd! Wijzigingen kunnen worden door gegeven via de website; clubinformatie-ledenadministratie-wijzigingsformulier lidmaatschap 
 

Inzet als vrijwilliger          
VV ‘s-Gravendeel kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Wij verwachten dat het lid/de ouder/verzorger daarin een bijdrage levert. Wij hebben 
verschillende vrijwilligersfuncties. Aan de hand van de aangegeven voorkeur(en) zullen wij u benaderen om af te stemmen wat uw inzet voor de 
vereniging kan zijn( Zie voor meer details het vrijwilligersformulier). 
In de ledenvergadering van 2012 is besloten dat ieder lid/ouder of verzorger van een jeugdlid per seizoen 8 vrijwilligersuren dient te maken. Uren die 
niet worden gemaakt betaalt u € 40,- voor (of een evenredig bedrag als u de uren deels heeft gemaakt). 
 

Machtiging voor automatische incasso         
De contributies en vrijwilligersbrijdrage worden bij VV ‘s-Gravendeel automatisch geïncasseerd. Wij verzoeken u daarom het rekeningnummer en de 
tenaamstelling van de rekening waarvan de contributie afgeschreven kan worden hieronder in te vullen. U verleent dan tot wederopzegging maar 
uiterlijk tot beëindiging van het lidmaatschap machtiging aan VV ‘s-Gravendeel contributie- en vrijwilligersbijdragen af te schrijven van uw 
bankrekening. 
 
Bankrekeningnummer  ……………………………..……………………………………………………..  
 
Ten name van:  ……………………………………………….…………………………………… 
Vult u geen bankrekening in dan kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. 

Ondertekening          
De gegevens vermeld op dit inschrijf- en machtigingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van VV ‘s-Gravendeel. Ondergetekende geeft 
hierbij tevens toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB i.v.m. de aanmelding als lid.* 
Middels ondertekening geeft u VV ‘s-Gravendeel ook machtiging de contributie van bovengenoemd bankrekeningnummer automatisch te incasseren. 
 
Plaats ondertekening: ……………………………..……………… Datum:  …………………………………………………….. 
 
Naam ondertekenaar: ……………………………..……………… Handtekening: ……………………………………………………..  
Voor minderjarige jeugdleden dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen of de mail te versturen. 
 

Extra in te leveren bescheiden (in te leveren bij contactpersoon of per post meesturen bij inschrijfformulier) 
  

o Bent u of is uw zoon / dochter 11 jaar of ouder? Pasfoto met daarop naam en geboortedatum (voor KNVB lidmaatschap) 

o Heeft u of uw zoon / dochter één van de laatste 3 jaar gevoetbald?  Naam vorige vereniging: …………………………………………………. 
 
Voor de overschrijving naar onze vereniging hebben we het KNVB lidmaatschapsnummer nodig. Deze vind je op je spelerspas of kun je  
 
opvragen bij je vorige vereniging.                                                 KNVB LIDNUMMER:……………………………………………………………. 
 

 
 
*onze Privacyverklaring is na te lezen op onze website www.vvsgravendeel.nl onder het kopje ‘contact’ 

 

Inschrijf- en machtigingsformulier VV ‘s-Gravendeel 

mailto:ledenadministratie@vvsgravendeel.nl
http://www.vvsgravendeel.nl/

