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Naam:** 
 

Geboortedatum:** 
 

Voorletters:** 
 

Voornaam: 
 

Adres:** 
 

Postcode en plaats:** 
 

Telefoonnummer:** 
 

E-mailadres:** 
 

Geslacht: ** Man/Vrouw*  

Ik wens lid te worden van uw afdeling Voetbal:  Zaterdag/Zondag/Zaal* 

Ik kom alleen trainen:  Jeugd/Senioren* 

Ik was al eerder lid van een voetbalvereniging:  Ja/Nee* 

De naam van deze vereniging is:  _____________________ 

Mijn KNVB relatienummer is:  _____________________ 
*Doorhalen wat niet van toepassing is. / **Verplichte velden 

Dit formulier kan digitaal ingeleverd worden bij de ledenadministratie: leden@geinburgia.nl 
Wilt u een kopie van uw legitimatiebewijs bijvoegen? 

 (Leeftijds)categorie Contributie per jaar  
 
 
 

Kleding kan besteld worden via: 
www.sportpaleis.nl 
Ga op de website naar “verenigingen” 
en doe uw bestelling in de 
winkelwagen. 

 Senioren € 242,00 
 O-19 junioren € 188,00 
 O-17 junioren € 168,00 
 O-15 junioren € 152,00 
 O-13 junioren € 147,00 
 O-11 junioren € 147,00 
 O-9 junioren € 137,00 
 O-7 junioren € 137,00 
 Zaalvoetbal € 170,00 
 Combinatie zaal-/veldvoetbal € 320,00 
 Alleen trainen € 68,00 

 Voor de inschrijfkosten bij de KNVB brengen wij een éénmalige bijdrage van € 7,50 in rekening. 

 De contributie moet voor 31 augustus betaald worden op IBAN: NL71RBRB0687821487 t.n.v. vv 
Geinburgia. 

 Bij betaling na 31 augustus wordt € 10,00 extra kosten in rekening gebracht. 
 

Ondergetekende: 
Wenst lid te worden van Geinburgia. 
Verklaart geen verplichtingen te hebben ten opzichte van andere (voetbal)verenigingen. 
Verklaart zich akkoord met (art. 6.4 van) het huishoudelijk reglement. 
Weet dat het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgend jaar. Het lidmaatschap 
eindigt bij opzegging tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar. 

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 31 mei van het lopende jaar te gebeuren. 

Privacy: Hoe wij omgaan moet uw persoonsgegevens kunt u lezen op onze website: www.geinburgia.nl  

Datum: 
 

Handtekening: 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 
(Voor minderjarige Ouder of Voogd) 
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