
 
 

Aanmeldingsformulier VIOS-W 
 
 

Aanmelding: 
Datum van aanmelding*  : ………………………………   Achternaam*  : ……………………… 

Voorletters*                     : ………………………………   Roepnaam*   : ……………………… 

Man/vrouw*                     : ………………………………   Geb. datum*  : ……………………… 

E-mail*                             : ……………………………… 

Adres* : ……………………………… 
 

Postcode* : ………………………………   Woonplaats*  : ……………………… Mobiele 

telefoon : ………………………………   Telefoon* : ……………………… 

Legitimatie (soort en nummer) : ………………………………..… (verplicht vanaf 16 jaar*) (1) 

 
Handtekening lid, ouder(s)/verzorg(st)er(s)* : ………………………………………………… 

 
Contributie: 
Bankrekeningnummer voor automatische incasso (IBAN)* : ………………………………… (2) 

Bankrekening op naam van* : ...………………………………………………………………… 

Contributie voor senioren = € 157,50 Voor junioren = € 127,50,- en voor pupillen = €107,50 (3) 
 
Ondergetekende   verleent,   tot   wederopzegging,   machtiging   aan   VIOS-W   om   van   zijn/haar 
bovengenoemde bankrekening de bedragen voor de contributie af te schrijven. 

 
Handtekening rekeninghouder* : ………………………………………………………………… 

 
Spelerspas: 
De KNVB heeft de spelerspas vanaf de D-pupillen (4) verplicht gesteld. Hiervoor dient u, indien op basis 
van leeftijd van toepassing, bij deze aanmelding een recente pasfoto (hier achterop je naam) in te 
leveren   en contante betaling van € 2,60. (De pas is uw eigendom maar wordt, i.v.m. de 

controle door de scheidsrechters, in beheer gegeven aan de leider(s) van het team). 
 

Overschrijving van de vorige voetbalvereniging: 
Was u/het kind de laatste 3 jaar lid van een andere voetbalvereniging? Ja / Nee* (5) 

 
Ja, bij voetbalvereniging : ………………………………………………………………. (6) 

 
Veld-/zaaldiensten: 
Ouders zijn verplicht jaarlijks mee te helpen met de veld- of zaaldiensten. Ouders van de C en D jeugd 
helpen mee met de velddiensten. Ouders van de E en F jeugd helpen mee met de zaaldiensten. 
Senioren zijn verplicht jaarlijks te helpen bij het fluiten van jeugdwedstrijden op het veld of in de zaal. 

 
Handtekening lid, ouder(s)/verzorg(st)er(s)* : ………………………………………………… 

 
Verklaart hiermee tevens kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement 
van Voetbalvereniging VIOS-W, welke op de website (www.vios-w.nl) zijn geplaatst. 

 
 

 
* Verplicht in te vullen velden. Zonder deze informatie is inschrijven niet mogelijk. 
(1) Geldig paspoort/identiteitskaart/rijbewijs. Voeg tevens een kopie van dit document toe bij de aanmelding. 
(2) In alle gevallen zal er een korting gelden van €2,50 bij gebruik van automatische incasso. 
(3) Wanneer halverwege het seizoen wordt aangemeld, dient €62,50 als contributie te worden betaald. 
(4) JO11-pupillen zijn op 1 januari, van het jaar waarin het lopende voetbalseizoen is gestart, 10 jaar of 
ouder. (5) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

(6) Bij tussentijdse overschrijving binnen 3 jaar dient u een overschrijvingsformulier bij uw/de vorige vereniging 
aan te vragen en bij deze aanvraag te voegen. Zonder dat formulier kan VIOS-W u/bovengenoemd kind niet 
inschrijven. 

 

 
 
 
 
 

Aanmeldingsformulier VIOS-W 

http://www.vios-w.nl/

