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AANMELDINGSFORMULIER V.V. MELISSANT 

 
Naam   :        
 
Geslacht  : man / vrouw ** 
 
Straat   :        Huisnummer:   
 
Postcode  :        
 
Woonplaats  :        
 
Geboortedatum :        
 
Geboorteplaats :        
 
Telefoonnummer :       (nieuw lid) 
 
Telefoonnummer :       (bij <18 jaar: ouder/verzorger ivm inning contributie)) 
 
Email adres  :       (nieuw lid) 
 
Email adres  :       (bij <18 jaar: ouder/verzorger ivm inning contributie) 
 
Soort lid  : Actief lid / rustend lid *   
 
Aanmeldingsdatum :         
 
Gaat voetballen in ** : □ Senioren mannen     □ Senioren vrouwen 

□ Junioren  (13 t/m 19 jaar) □ Pupillen (6 t/m 12 jaar) 
 
 
Bent u de afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging? 
□ Nee    
□ Ja, dan heeft u een overschrijving nodig, geef hier de naam aan van de voetbalvereniging waar u voor 
het laatst lid bent geweest.           
 
BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER DIEN JE EEN DIGITAAL PASFOTO BIJ TE VOEGEN ALS HET 
EEN ACTIEF LID BETREFT VANAF 12 JAAR !! 
 
 
*   Doorhalen wat NIET van toepassing is. 
**  Aankruisen indien actief lid, definitieve team in overleg met coördinatoren 
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Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend samen met een kopie van een identiteitsbewijs (ID, 
paspoort) opsturen aan: (bij voorkeur digitaal) 
 
Secretaris Senioren mannen: 
Kees van Dam  0187-603544  c.van.dam19@kpnplanet.nl 
 
 
Jeugdcoördinator Junioren: 
Tim Vreeker   06-34219689  jeugdcommissie@vvmelissant.nl 
 
 
Jeugdcoördinator Pupillen: 
Marc Vroegindeweij  06-29097061  jeugdcommissie@vvmelissant.nl 
 
 
Het formulier + kopie kun je ook inleveren bij de elftalleider / trainer / hoofdbestuur / jeugdcommissie. 
 
− Contributie zal worden moeten overgemaakt door middel van incasso via Club Collect, kenbaar 

gemaakt via mail-SMS of Factuur. 
 
− Het nieuwe lid of de ouders/verzorgers van het nieuwe lid dient de verschuldigde contributie te 

voldoen vóór december van het lopende seizoen. 
 
− Als een nieuw lid bij de JO7 na 1 januari lid wordt is de contributie € 25 euro. Bij aanvang 

volgende seizoen wordt het reguliere contributiebedrag aangehouden. 
 

− Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 mei van het lopende seizoen. 
Gebeurt dit niet dan is contributie voor het komende seizoen verschuldigd. 
 

− Het nieuwe lid of de ouders/verzorgers verleent toestemming tot het bewaren, wijzigen, 
verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens of beeldmateriaal opgenomen in het 
privacy beleid (zie www.vvmelissant  Informatie/privacy beleid) zoals bedoeld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldend per 25 mei 2018. 

 
 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaart het nieuwe lid of de ouders/verzorgers van het nieuwe lid, 
akkoord te gaan met de voornoemde punten. 
 
 
Handtekening 
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