
v.v. Wilhelmina ’26 Wijk en Aalburg 
secretariaat; 

p/a Kraaijenveld 57 
4261ZA Wijk en Aalburg 

secretaris@wilhelmina26.nl 
06-51278005 

KVK 40271421 
IBAN NL09 RABO 0373 3017 74 

Inschrijfformulier nieuw lid; 

Achternaam;  Voorletter(s);  

Roepnaam;  Geslacht      M /  V * 

Adres;  

Postcode;  Woonplaats;  

Geb. datum;  Geb. plaats;  

Tel;  Mobiel;  

E-mail;  

Lid van andere voetbalvereniging JA / NEE* ; 

Zo ja, van de andere vereniging lid blijven / overschrijven* 

Relatienummer KNVB (indien bekend); 

Ebbekoerier JA  /  NEE*     Thuisbezorgd  /  per post  / ophalen in de kantine* 

Tarieven contributie en Ebbekoerier; 

Contributie Actief senior lid € 160,00 

2022/2023 Rustend senior lid €   90,00 

 Jeugd onder 19 € 110,00 

 Jeugd onder 13 €   80,00 

 Kabouter Gratis 

Ebbekoerier Ophalen in de kantine €   40,00 

 Thuisbezorgd (in Wijk en Aalburg) €   40,00 

 Per post €   65,00 

Contributie en abonnement Ebbekoerier worden geïnd via clubcollect. U ontvangt hierover 
bericht op het door u ingevulde mobiele telefoonnummer via SMS of via uw e-mail adres. 
 
Ondergetekende gaat akkoord met de regels zoals deze zijn gesteld in de statuten van de vereniging, alsmede 
het huishoudelijk reglement. Het opzeggen van lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de 
ledenadministratie. Bij opzegging in een lopend seizoen wordt geen contributie terugbetaald. 

De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in 

verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen  buiten de vereniging worden 

verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden. Ook 

kunnen foto’s en overige gegevens geplaatst worden in het clubblad en/ of op de website 

Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de 

aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties 

van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. 

Ondertekend door; 

Naam;  

Adres;  

Postcode;  Woonplaats;  

IBAN rekeningnummer;   

Plaats;  Datum;  

                   Handtekening; 

 
Formulier ontvangen door; 

*  = Doorhalen wat niet van toepassing is. 

mailto:secretaris@wilhelmina26.nl

