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Aanmeldingsformulier lidmaatschap v.v. Klundert: 
Dit formulier duidelijk en met blokletters invullen 

 

Aanvraag lidmaatschap voor: 

 Senioren 

 Jeugd lid 

 Rustend lid 

 Heren 

 Jongens 

 Rustend lid 65+ 

 Vrouwen 

 Meisjes 

 
 

Achternaam : 
 

Tussenvoegsel : 
 

Voornamen voluit : 
 

Roepnaam : 
 

Geslacht : 
 

Adres : 
 

Postcode : 
 

Woonplaats : 
 

Telefoon : 
 

Mobiel : 
 

Geboortedatum : 
 

Geboorteplaats : 
 

Geboorteland : 
 

Nationaliteit : 
 

E-mail adres : 
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1. Was u de laatste drie jaar lid van een andere voetbalvereniging? JA / NEE 

 

2. 
 

Zo ja, dan zullen wij een overschrijvingsverzoek doen bij de KNVB 
 

3. Overschrijvingen worden doorgaans alleen verleend in de periode t/m 15 juni, waarna iemand m.i.v. het  

daaropvolgende seizoen speelgerechtigd is. Indien er voor langer dan één jaar geen bindende wedstrijd is uitgekomen 

kan wel overschrijving worden verleend. 

4. Op welke datum speelde u voor het laatst een bindende wedstrijd voor die vereniging? 

 de datum:     

5. Op het "aanmeldingsformulier lidmaatschap v.v. Klundert" zijn de Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, 

Huishoudelijk reglement en Vrijwilligersbeleid van toepassing 

Ondergetekende verklaart voorgaande vragen volledig en geheel naar waarheid beantwoord te hebben en op de hoogte te zijn 

 
 

van de in de bijlage vermelde toelatingsbepalingen c.q. bepalingen m.b.t beëindiging van het lidmaatschap 

 

Plaats 
  

 :  
 

 

Datum 
  

 :  
 

 

Handtekening 
 

 :  
 

 
indien aanvrager minderjarig is dien(t)(en) de ouder(s) en/of voogd deze aanvraag te ondertekenen 
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Toelatingsbepalingen c.q. bepalingen m.b.t. beëindiging van het lidmaatschap. 

1. Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen bij het inleveren van dit formulier een kopie van een geldig 

legitimatiebewijs bij te voegen. 

2. Nieuwe spelende leden die op 1 januari van het lopende jaar 10 jaar of ouder zijn dienen ten behoeve 

van de spelerspas tevens een pasfoto in te leveren. 

3. De contributie kan uitsluitend per automatische incasso worden voldaan. U dient hiertoe de 

automatisch doorlopende machtiging (bijgevoegd) in te vullen. Indien de contributie niet tijdig inbaar 

is, kan men uitgesloten worden voor deelname aan wedstrijden of activiteiten. De contributie wordt per 

kwartaal geïnd. 

4. Overzicht contributie bedragen seizoen 2020/2021 (worden jaarlijks geïndexeerd):  

De contributie wordt per kwartaal geint dit zal zijn rond 7 Juli, 7 oktober, 7 Januari en 7 April 

      Jaar kwartaal bedrag 

 Senioren (spelend lid)  € 173,00 € 43,25 
 Junioren    € 131,40 € 32,85 
 Pupillen    € 101,00 € 25,25 
 Rustend Lid    € 59,60 € 14,90 

 Rustend Lid 65+    € 45,40 € 11,35 

Wijziging van contributiebedragen, welke goedgekeurd zijn door de Algemene Ledenvergadering, 

worden gepubliceerd op de website van v.v. Klundert. Voor verdere inlichtingen over 

contributiebedragen kunt u zich wenden tot de penningmeester. 

5. Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministrateur te geschieden 

aan het einde van het verenigingsjaar, wat loopt tot 1 juli, en met een opzegtermijn van 4 weken. 

 
6. 

 
Dit formulier moet ingeleverd worden bij de Peningmeester van de vereniging, per adres 

Verlaatstraat 4, Klundert, of per mail naar vvklundert@ziggo.nl 
 

mailto:vvklundert@ziggo.nl
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Naam incassant : Voetbal Vereniging Klundert 

Adres incassant : Molenvliet 9 

Postcode incassant :  4791 GB Woonplaats incassant : Klundert 

Land incassant  ̽ :  Nederland Incassant ID :  NL15ZZZ402805250000 

Kenmerk machtiging : UW KNVB lidnummer 

Reden betaling : Contributie en boete's 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Voetbal Vereniging Klundert 

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, 

en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Voetbal Vereniging Klundert 

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. 

REKENINGGEGEVENS VAN DE PERSOON DIE GARANT STAAT BETALINGEN VAN CONTRIBUTIE EN OF BOETE'S 
 

Tenaamstelling rekeninghouder :    

Adres :    

Postcode :  Plaats:   

Land :    

 
Rekeningnummer (IBAN) : 

Naam bank :    

BIC* :   

Plaats ondertekening :   

Datum ondertekening :    
 
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN 

Handtekening: 
 

Dit formulier graag z.s.m. inleveren bij: 

J.W. Schoep 

Verlaatstraat 4 

4791 HK 

Klundert 

vvklundert@ziggo.nl 
 

    

 

    

 

    

 

    

 

mailto:vvklundert@ziggo.nl

