
 

Voetbalvereniging HEEG                                           
 
AANMELDINGSFORMULIER Deel A (inleveren bij ledenadministratie)  
 
Ondergetekende  
Achternaam : _______________________________________________________  
Roepnaam : _________________ Voorletters(s):_____________  
Adres : ____________________________________________________  
Postcode/Woonplaats: ______________________________________________  
Geboortedatum : ______________________ Geslacht: ____________ 
Telefoonnummer : ____________________ Mobiel : ________________  
Emailadres : _____________________________________________________  
ID/Paspoort/Rijbewijs * : _____________________________________________________  
geeft zich hierbij op als lid van voetbalvereniging Heeg en verklaart akkoord te gaan met de  
statuten en gedragsregels van de V.V. Heeg.  
Ondergetekende gaat het lidmaatschap aan tot het einde van het verenigingsjaar (30 juni), met 
stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar, tenzij hij/zij het lidmaatschap schriftelijk vóór 1 juni 
heeft opgezegd. Betaling van de contributie kan alleen via automatische incasso.  
 
Bent u afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere club*? Ja/Nee  
Zo ja, wat was uw laatste vereniging : ____________________ en team : __________  
Zo ja, dan is overschrijving noodzakelijk. *kopie legitimatie e.d. meesturen 
 
DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA  
Incassant:  
Naam: Voetbalvereniging Heeg  
Adres: De Skatting 1A, 8621 BT Heeg  
ID: NL86ZZZ400016050000  
Kenmerk machtiging: betaling verenigingsgelden (contributies, boetes, diversen)  
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.V. Heeg om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling 
verenigingsgelden en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van V.V. Heeg.  
Ter info: Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden.  
 
Rekeninghouder:  
Naam en voorletter(s) :_____________________________________________  
Straat : _______________________________________________  
Postcode + Woonplaats : ___________________________________________  
Rekeningnummer (IBAN) : ___________________________________ 
Plaats en Datum : ___________________________________________  
Handtekening : ____________________________________________  
Ondergetekende (indien minderjarig ouder/wettelijk vertegenwoordiger) stemt in met de 
inschrijving van bovengenoemde persoon als lid van voetbalvereniging Heeg en neemt de daaruit 
voortvloeiende  
financiële verplichtingen van bovengenoemde persoon tot wederopzegging voor zijn/haar rekening.  

NB: zowel deel A als deel B invullen en inleveren. 



PRIVACY POLICY (AVG) 
Door lid te worden van v.v. Heeg ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden gebruikt 
voor het verzorgen van de (financiële) administratie. 
 
Tevens stem ik ermee in dat er mogelijk beeldmateriaal, waarop ik zichtbaar ben, wordt gepubliceerd 
op website en/of social media van de vereniging. De Privacy Policy is te vinden op onze website.  

 
VRIJWILLIGERSTAKEN (verplicht om in te vullen): Deel B (inleveren bij ledenadministratie)  
v.v. Heeg is als voetbalclub voor een groot deel afhankelijk van de inzet van leden die zich vrijwillig en 
kosteloos beschikbaar stellen voor de verscheidenheid aan taken die noodzakelijk zijn om als 
voetbalclub te kunnen functioneren. De maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot het gegeven dat 
steeds minder leden bereid en/of in staat zijn (structurele) taken vrijwillig in te vullen. En degenen 
die zich nog wel beschikbaar stellen, krijgen een steeds groeiend takenpakket. Dat leidt tot de 
situatie dat steeds minder vrijwilligers ook nog eens (veel) meer moeten doen.  
Een lidmaatschap bij v.v. Heeg brengt dan ook een vrijwilligersverplichting met zich mee dat indien 

nodig de vereniging een beroep op u als speler/ouder/verzorger kan doen. Hierbij kan gedacht 

worden aan: 

 1.  Bestuur- of vaste commissies (kantine-, sponsor- of activiteitencommissie)  
 2.  Trainer(ster) of leider(ster)  
 3.  Wedstrijden fluiten (opleiding mogelijk)  
 4.  Schoonmaak kantine 
 5.  Onderhoudswerkzaamheden velden of gebouwen  
 6.  Gastvrouw/heer tijdens (jeugd)wedstrijden  
 7.  Kantinewerkzaamheden op zaterdagochtend en/of –middag  (aangeven welk dagdeel)  
 8.  Administratief werk  
 9.  ICT werk v.w.b. website  
10. Helpen bij nieuwbouw kantine 
11. Anders (nl.)   
 
Geef aan welke activiteit(en) uw voorkeur heeft (minimaal 1) : ________________________ 
 
Opmerking : ______________________________________________________________ 

 
Contributies per jaar in het seizoen  2021/22  
Senioren:               160,00 Euro 
45+ leden              100.00 Euro  (uitkomend in  45+ competitie) 
JO18 en 019          120,00 Euro 

JO14 t.e.m. 017      95,00 Euro  

J006 t.e.m 013        85,00 Euro 

Noodleden senioren:   85,00 Euro (beperkt aantal wedstrijden) 

bovenstaande bedragen zijn exclusief de bijdrage voor het kledingfonds ad. 10 Euro per jaar.  
Niet-spelende leden:  50,00 Euro  

Trainingsleden:            75,00 Euro  

 


