
 
Aanmeldingsformulier lidmaatschap vv GVA 

 

Door volledige invulling van dit formulier wenst ondergetekende (jeugdleden in laten vullen 

door één van de ouders c.q. voogd) lid te worden van voetbalvereniging GVA. 

 

NAW GEGEVENS: 

 

Naam (voor- en achternaam): ………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum: ………………………………………………  M/V………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Postcode: …………………….. Plaats: ………………………………………………… 

 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………….   

 

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

 

KNVB Lidnummer in geval van overschrijving: …………………………………………….. 

(van toepassing als je in de voorafgaande 3 seizoenen lid bent geweest van een andere 

voetbalvereniging). 

 

 

VRIJWILLIGERSBIJDRAGE: 
Om trainingen, wedstrijden en overige activiteiten binnen de club mogelijk te maken is de 

inzet van alle leden en ouder(s) noodzakelijk. Graag willen wij u dan ook vragen aan te geven 

op welke wijze u zich als lid of als ouder(s) (indien het een jeugdlid < 14 jaar betreft) voor de 

club wilt inzetten. 

 

__ (jeugd)leider/coach __ lid van commissie/bestuur 

 

__ (jeugd) trainer  __ hulp achter de bar 

 

__ (jeugd) scheidsrechter __ hulp bij activiteiten (bijv. toernooien) 

 

__ overige namelijk: …………………………………… 

 

De invulling van de taak wordt in overleg met u vastgesteld en afgestemd teneinde een 

passende combinatie te vinden.   

 

 

 

 

 



 

Machtiging: 
Bij deze machtig ik voetbalvereniging GVA om periodiek het voor mij geldende bedrag af te 

schrijven van de volgende rekening: 

 

 

IBAN  …………………………………………….…… 

   

 

BIC …………………………………………………. 

 

Dit houdt in contributie voor lidmaatschap van de voetbalvereniging GVA ten gunste van 

rekeningnummer NL86RABO011.21.10.525 van voetbalvereniging GVA. 

 

Contributie: 

 

Senioren: 

Lidmaatschap groot   € 48,00 (trainingen, wedstrijden, stemrecht, entree) 

Lidmaatschap middel   € 24,00 (trainingen, stemrecht, entree) 

Lidmaatschap klein   € 12,00 (stemrecht, entree) 

 

Lidmaatschap junior   € 34,00 

Lidmaatschap pupil   € 28,50 

Lidmaatschap mini-pupil  € 14,25 (geen KNVB-wedstrijden) 

 

Lidmaatschap aspirant mini-leden € 3,50 (jaarcontributie) 

 

Bij overgang van pupillen naar junioren of van junioren naar senioren wordt automatisch de 

daarvoor geldende contributie afgeschreven. 

 

Met de ondertekening van dit formulier geef ik toestemming om: 

- Mijn naam te publiceren op de website van GVA en in het clubblad Inswingers ja/nee 

- Om mijn naam te verstrekken aan de KNVB (verplicht bij deelname aan  

wedstrijden en verkrijgen van KNVB-lidnummer     ja/nee 

- Om beeldmateriaal waarop ik als persoon zichtbaar ben te publiceren op de  

Website van GVA en in het clubblad Inswingers     ja/nee 

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de geldende privacyverklaring op de site van GVA 

en hiermee in te stemmen. 

 

 

Handtekening     Datum 

 

 

 

………………………..   …………………….. 

 

 

 

Dit formulier mailen/ inleveren bij M. Janssen, Van Aemstelstraat 6, 

Doornenburg(m.janssen2@kpnplanet.nl). 


