
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier voetbalvereniging SGV 
 

 

 

PERSOONSGEGEVENS 

 

Achternaam:  

Voornaam:             Geslacht: man / 

vrouw 

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Straatnaam en huisnummer:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer(s):  

E-mailadres:  

 

 

IDENTIFICATIE 

SOONSGEGEVENS 

Bij aanmelding van leden vanaf 18 jaar is het verplicht om een geldig legitimatiebewijs te 

tonen. 

 

Legitimatiebewijs:

  

Legitimatienummer:

  

 

 

VRIJWILLIGERSWERK EN -BIJDRAGE 

SOONSGEGEVENS 

Het runnen van een voetbalvereniging is alleen mogelijk door het werk van vele vrijwilligers. 

Deze vrijwilligers helpen in de kantine, doen onderhoudstaken, zijn leider van een jeugdteam, 

lid van een commissie, bestuurslid of leveren op een andere manier hun bijdrage. Wilt u als lid 

of als ouder van een jeugdlid hierin ook uw bijdrage leveren? Ja / Nee 

 

Zo ja, waaraan denkt u dan? 

  

 



Heeft u een liefhebberij of specifieke deskundigheid waarmee u de vereniging/leden 

(incidenteel) van dienst kunt zijn? Ja / Nee 

 

Zo ja, welke? 

  

 

 

 

CONTRIBUTIEREGELING 

 

Contributie 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de voetbalvereniging SGV is vastgesteld 

om de contributie voor het seizoen 2017-2018 met 2% te verhogen (evenals voorgaande 

seizoenen). 

 

Categorie Leeftijd 
Contributiebedrag 

(per jaar) 

Contributiebedrag 

(per kwartaal) 

Senioren 18+ € 178,12 € 44,53 

Dames  € 110,92 € 27,73 

A, B en C junioren 13 t|m 17 jaar € 122,16 € 30,54 

D, E en F junioren t|m 12 jaar € 110,92 € 27,73 

 

Gezinsreductie 

De regeling gezinsreductie luidt als volgt: het derde gezinslid krijgt een reductie van 25% en 

een ieder volgend lid 50% van de verschuldigde contributie. Ouders of verzorgers worden 

steeds aangemerkt als eerste gezinslid en als beide ouders of meerdere verzorgers tegelijk lid 

zijn, worden zij aangemerkt als eerste respectievelijk tweede gezinslid. De gezinsreductie geldt 

alleen voor spelende leden van de vereniging. 

 

Bondscontributie 

De bondscontributie is in alle gevallen volledig in de contributie begrepen. 

 

Inning 

De inning van de contributie in het seizoen 2017-2018 vindt plaats in de maanden september 

2017 (1e termijn), november 2017 (2e termijn), januari 2018 (3e termijn) en maart 2018 (4e 

termijn). 

 

 

ONDERTEKENING 

SOONSGEGEVENS 

Ondergetekende meldt zich bij dezen aan als lid van de voetbalvereniging SGV te Schildwolde 

en verklaart het formulier volledig te hebben ingevuld en bekend te zijn met de bovenstaande 

contributieregeling en de gedragscode van de voetbalvereniging SGV (zie www.vvsgv.nl). 

 

Het lidmaatschap van de voetbalvereniging SGV is alleen mogelijk indien de doorlopende 

machtiging tot automatische incasso van de contributie en KNVB-(overschrijf)kosten en  

-boetes wordt ingevuld en ondertekend. 

 

Indien het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar dient dit aanmeldingsformulier ondertekend te 

worden door haar/zijn ouders of verzorgers(sters). 

 



Naam: 

  

Datum: 

  

Plaats:  Handtekening:  

 

 

DOORLOPENDE MACHTIGING                                                                               SEPA 

VIncassant 

Naam  : voetbalvereniging SGV 

Adres  : Postbus 26 

Postcode : 9620AA 

Woonplaats : Slochteren 

Land  : Nederland 

Incassant ID : NL 44 ZZZ 4002 3999 0000 

IBAN  : NL 69 ABNA 0903 865 300 

BIC  : ABNANL2A 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de voetbalvereniging SGV om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 

schrijven wegens contributiebetaling en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 

af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de voetbalvereniging SGV. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Geïncasseerde 

Naam :  

Adres  :  

Postcode :  

Woonplaats :  

Land :  

Rekeningnummer (IBAN)   :  

Bank Identificatie Code (BIC) 1:  

Plaats :  

Datum :  

 

Handtekening :  

 

                                                           
1 Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 


