
     INSCHRIJFFORMULIER 
v.v. Haagse Hout
 Postadres:     Vlamenburg 4, 2591 AS DEN HAAG 

 tel. 070-3858750 / 06-22696829 E-
mail: secretaris@vvhaagsehout.nl 
www.vvhaagsehout.nl

Bij aanmelding als lid van de vereniging is men verplicht contant € 10,00 administratiekosten te betalen! 

Achternaam 

Voornaam 

Voorletters 

 Geslacht  man   vrouw 

Geboorteplaats 

Geboortedatum Nationaliteit 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoon thuis 

Telefoon mobiel 

E-mailadres

Legitimatie: 
Ouder(s) / Verzorger / Speler 

 Paspoort Nr. 

 Rijbewijs Nr. 

 ID- kaart Nr. 

s.v.p. kopie van het legitimatiebewijs van de ouder/verzorger/speler, en vanaf 11 jaar en
ouder een recente pasfoto van kandidaat-lid bijvoegen.

Keuze voor bepaalde voorkeur  Zondag afdeling 
 Zaterdag afdeling 
 Zaal 
 Jeugd afdeling 

 Selectie voetbal 
 Overige elftallen 
 Eigen elftal 
 Alleen training 

Ingedeeld in het volgende elftal: 

Ben je de afgelopen drie jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging? 

nee Ja, bij 
Gedurende de periode van:                                      tot: 
Er is een goedkeuring nodig van de te verlaten vereniging voor de overschrijving! 

Eventueel (medische) bijzonderheden? 

nee Ja, namelijk 

Privacybeleid bij vv Haagse Hout 

 Door onderstaande ondertekening als lid van de vereniging vv Haagse Hout, ga ik akkoord met de privacyverklaring
opgesteld door de vereniging, die als bijlage aan mij verstrekt is, en bij de jeugd aan de ouders of verzorgers.

 Bij downloading van het aanmeldingsformulier via onze website lees dan eerst de Privacyverklaring op onze website.

Naam (ouder/verzorger):  en/of 

Datum: Handtekening: 

https://www.vvhaagsehout.nl
mailto:secretaris@vvhaagsehout.nl


¹) Voltijd bij inleveren van geldige inschrijvingsbewijs schooljaar, zonder bewijs volledige contributie! Bij aanmelding het bewijs gelijktijdig inleveren of mailen naar   
contributie@vvhaagshout.nl

Een  Een aantal belangrijke regels zijn: 

 Bij aanmelding van leden onder de 18 jaar is mede ondertekening van ouders of voogd vereist!

 Bij opzegging lidmaatschap binnen een jaar, is men verplicht een jaar contributie te betalen.

 Contributie betaling zal per automatische incasso geschieden per jaar of per kwartaal.

 Bent u in bezit van een Ooievaarspas dan dient u deze bij aanmelding gelijktijdig te laten scannen.

Door ondertekening van onderstaande machtiging geef ik v.v. Haagse Hout toestemming om de 
contributie per jaar/kwartaal automatisch te incasseren. 

DOORLOPENDE MACHTIGING 
Naam: vv Haagse Hout Adres: Vlamenburg 38 Postcode:      2591 AS 
Plaats: Den Haag Land: Nederland 
Incassant ID: NL07ZZZ271844740000 Kenmerk Machtiging: HH-CONTR-2020 
Reden betaling: Contributie voetbalvereniging Haagse Hout 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan vv Haagse Hout om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank, om doorlopend een bedrag van uw rekening af 
te schrijven overeenkomstig de opdracht van vv Haagse Hout. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam:  .....................................................................................  Adres:  .................................................................................. 

Postcode:  ...................... Plaats:.............................................  Land:  ................................................................................... 

IBAN: BIC: ....................................................................................... 

Plaats en datum: ................................................................. Handtekening: 

.................................................................. 

Lidnummer vv Haagse Hout Lidnummer KNVB 

Alleen invullen door secretaris 
Datum inschrijving: 

Naam Secretaris:   Jan van Cuijk 

Handtekening: 

Het lidmaatschap bedraagt 

Veldvoetbal senioren 

Studenten (¹ 

Zaalvoetbal senioren 

Veld- en Zaalvoetbal senioren 

Veldvoetbal JO19 t/m JO14 

Veldvoetbal JO13 t/m JO8 

Alleen training JO7 t/m JO5 

Donateur/niet spelend lid 

Per jaar 

  € 259,00 

  € 136,00 

  € 210,00 

  € 421,00 

  € 177,00 

  € 141,00 

  €  63,00 

  €  63,00 

Per kwartaal 

 € 64,75 

 € 34,00 

 € 52,50 

 € 105,25 

 € 44,25 

 € 35,25 

Betaling van de contributie kan alleen plaats vinden 
door: 

 automatische incasso 
     0 hele seizoen ineens (Inning eind september) 
     0 per kwartaal (Inning eind september, november, 

     januari en maart) 
 Ooievaarspas   tot 18 jaar 100% 

 vanaf 18 jaar 50% 
Deze pas dient uiterlijk jaarlijks voor 1 oktober te 
zijn gescand of later direct bij inschrijving. 
Bij storneren 1e kwartaal volgt een speelverbod 
en dient men eerst het hele seizoen te betalen!      

mailto:contributie@vvhaagsehout.nl



