
 

V.V. LEKKERKERK 
 
 
Opgericht 1 september 1927 
Koninklijk goedgekeurd 31 mei 1961 
Correspondentieadres: Postbus 2538, 2940 AA  Lekkerkerk 

Terrein Tiendweg West 
Telefoon: 0180-661632 

Bankrekening: Rabobank 3357.50.486 
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Intern aanmeldingsformulier nieuwe leden 
 
Soort lidmaatschap  spelend lid / actief rustend lid / inactief 

rustend lid / donateur * 

Indeling      zondag/ zaterdag/ G-voetbal * 

Achternaam      : ………………………………………………………………………………………… 

Voorletters      : ………………………………………………………………………………………… 

Roepnaam      : ………………………………………………………………………………………… 

Geslacht       M / V * 

Adres       : ………………………………………………………………………………………… 

Postcode + woonplaats    : ………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum     : …………-…………-…………………… 

Geboorteplaats     : ………………………………………………………………………………………… 

Beroep      : ………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres (t.b.v. de weekbrief)  : ………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer     : ……………………………………… Mobiel ………………………………… 

Nummer identificatiebewijs:   : RB / PP / IK *: ……………………………………………………… 

Ingangsdatum lidmaatschap   : …………-…………-…………………… 

Betaling (automatische incasso verplicht) : per jaar1 

Ik machtig VV Lekkerkerk om contributie  
af te schrijven van mijn bank/giro rekeningnr. : ………………………………………………………………………………………… 

Ten laste van (naam)    : ………………………………………………………………………………………… 

Handtekening / handtekening gemachtigde Datum 

 

………………………………………………………………………………………… …………-…………-…………………… 

                                                 
1 Bij hoge uitzondering is het mogelijk om via automatische incasso per kwartaal te betalen.  

  Dit moet aangevraagd worden bij de penningmeester. 
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Heb je reeds eerder gevoetbald   : Ja/Neen* 
Zo ja, wat was je laatste vereniging  : ………………………………………………………………………………………… 

In welk seizoen was dat (i.v.m. overschrijving) : ………………………………………………………………………………………… 

 
Onze vereniging heeft dringend behoefte aan vrijwilligers. Bent u bereid om als 
vrijwilliger iets voor de vereniging te doen? 

Neen/Ja, n.l. : ………………………………………………………………………………………… 

Spelende leden welke geen vrijwilligersfunctie vervullen, zijn verplicht om enkele malen 
per jaar werkzaamheden uit te voeren (bijv. bardienst, (jeugd)scheidsrechter, 
ontvangstdienst, onderhoud) 

Ik stel me beschikbaar voor : ………………………………………………………………………………………… 

 
Voor ouders/verzorgers 
Als ouder van een jeugdlid bent u misschien bereid om iets meer te doen dan alleen uw 
kind te ondersteunen. 
 
Ja/neen* ik ben bereid de vereniging te helpen als: scheidsrechter*/ ontvangstdienst* 
(zaterdag/zondag* morgen/middag*) / barmedewerker (weekend/avond*) 
 
Sportiviteit & Respect 
Alle nieuwe leden en ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden van VV Lekkerkerk worden 
geacht kennis genomen te hebben van de Statuten, de Huisregels, het Bestuursreglement 
en het Protocol Sportiviteit & Respect. Deze documenten kunt u vinden op de website van 
VV Lekkerkerk (www.vvlekkerkerk.nl) .Door hieronder (een) handtekening(en) te zetten 
geeft men impliciet aan dat men zich conformeert aan de “VV Lekkerkerk-regels” die 
verwoord staan in bovengenoemde documenten. Als men niet in het bezit is van internet 
kunt u genoemde documenten opvragen bij de secretaris van VV Lekkerkerk. 
 
 
Handtekening lid:       ……………………………………………………………………………  
 
Indien minderjarig handtekening ouder/ verzorger:  …………………………………………………………………………… 
 
Contributie 2017-2018 
 
Senioren € 187,00  Studenten €  148,50 

Actieve Rustende leden € 105,00  A-junioren €  148,50 

Inactieve Rustende leden € 76,00  B- & C-junioren € 135,00 

Donateurs € 29,00  Pupillen € 123,00 

Gezin € 372,00  5½-jarigen € 79,00 

  
Inschrijfkosten nieuwe leden € 15,00 
Extra kosten aanmaning € 5,00 
 

Volledig ingevuld formulier inleveren in de bestuurskamer, 
opsturen naar : V.V. Lekkerkerk, Postbus 2538, 2940AA Lekkerkerk 
of via de mail naar : secretaris.vvlekkerkerk@gmail.com 

http://www.vvlekkerkerk.nl/

