
Inschrijfformulier
  VV Hoeven

't Groot Stuk 1-3

4741 TX Hoeven

T 0165-502908

E ledenadministratie@vvhoeven.nl  

Ondergetekende (ouder/verzorger van*):

Plaats : Handtekening (ouder / verzorger)

Datum

Boetes voor individuele overtredingen, opgelegd door de KNVB evenals vorderingen van derden op individuele leden, zijn voor 

rekening van het / de betreffende lid / leden.

1.

2.

3.

4.

5.

Men is verplicht om na aanmelding en opstelling de lopende competitie uit te spelen behoudens overmacht; dit laatste ter 

beoordeling van het (jeugd)bestuur. De contributieverplichting als genoemd onder punt 2 blijft onverminderd van kracht.

Hij / zij verklaart hierbij akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden respectievelijk van de opmerkingen goede nota te hebben genomen en zal 

aan alle genoemde verplichtingen voldoen. Bij minderjarigen dienen de ouders zich mede te verbinden.

Het lidmaatschap geldt voor minimaal één competitie en duurt in ieder geval tot het einde van het verenigingsjaar (30 juni).

Contributie dient te worden betaald tot het einde van het verenigingsjaar. Dit is noodzakelijk aangezien de vereniging aan de 

KNVB bij vooruitbetaling de contributie voor het gehele seizoen moet voldoen.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de (jeugd)secretaris, uiterlijk op 31 mei van het lopende 

verenigingsjaar. Zonder opzegging, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

Postcode :

Woonplaats :

Telefoonnummer :

Mobielnummer :

E-mailadres :

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) :

Achternaam :

Roepnaam :

Voorletters : 

Straat + Huisnummer :

Lid worden vanaf (DD-MM-JJJJ) :

Eerder gespeeld : 

Laatste jaar :

Vereniging :

Indien 17 jaar of ouder, kopie van een geldig identiteitbewijs zoals een 

paspoort / identiteits- toeristenkaart / rijbewijs / id-kaart samen met dit formulier inleveren. 



Inschrijfformulier
  VV Hoeven

't Groot Stuk 1-3

4741 TX Hoeven

T 0165-502908

E ledenadministratie@vvhoeven.nl  

OPMERKINGEN :

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Betaling contributie :

Ondergetekende,

Kwartaal (alleen bij incasso in september, november, februari en mei)

Halfjaar (alleen bij incasso in november en maart)

Jaar (in januari, incasso of acceptgiro

Louis van Eekelen

Bosschendijk 150 

4731 RD Hoeven

Middels *:

Wenst de contributie te betalen per * :

Incasso machtiging 

Het vrijwilligerswerk helpt u heel goed door voor een automatische-incasso te kiezen. Dit kost in de administratie veel minder tijd en functioneert ook beter en eenvoudiger. Wij verzoeken u vriendelijk om 

voor incasso te kiezen.

* = Keuze aankruisen a.u.b.

Inschrijving wordt uitsluitend in behandeling genomen indien deze pagina is ingevuld!

A.u.b. inleveren bij: bestuurskamer VV Hoeven (brievenbus) of bij:

Handtekening voor akkoord automatische incasso:

Acceptgiro à € 2,50 extra per acceptgiro. Alleen mogelijk bij jaar betaling. Boetes ook per acceptgiro à € 2,50 extra.

Machtigt hierbij VV Hoeven KNVB boetes en de contributie en volgens boven aangekruiste periode te incasseren van:

IBAN Bankrekening: Naam bank: 

Straat + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Jeugdleden die voor het eerst bij de voetbalvereniging worden aangemeld mogen ten hoogste 4 weken gratis trainen. De contributie gaat in 4 weken 

na aanmelding, tenzij het jeugdlid vóór het verstrijken van de proefperiode is afgemeld. Als het jeugdlid aan competitiewedstrijden gaat deelnemen 

binnen de proefperiode van 4 weken, dan gaat de contributie in op de datum direct voorafgaande de wedstrijddatum. Dit laatste in verband met 

aanmelding bij de KNVB en afdracht van contributie aan diezelfde instantie.

De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Als u de voetbalvereniging Hoeven machtigt om de contributie automatisch van uw bank- of postrekening af te schrijven bespaart u de 

administratiekosten van  €2,50 per acceptgiro.

Achternaam + voorletters:

In de regel ontvangt u binnen twee weken bericht over indeling in een team, trainingstijden enz.

Indien geen plaatsing in een team mogelijk is wordt het aspirant lid op een wachtlijst geplaatst.

Jeugdleden kunnen niet aan trainingen/wedstrijden gaan deelnemen voordat bericht is ontvangen van een bevoegd jeugdbestuurslid (coördinator) 

betreffende de teamindeling. Toestemming van een trainer is niet voldoende!

Indien 17 jaar of ouder, kopie van een geldig identiteitbewijs zoals een 

paspoort / identiteits- toeristenkaart / rijbewijs / id-kaart samen met dit formulier inleveren. 


