
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier voetbalvereniging SGV 
 

 

 

PERSOONSGEGEVENS 

 

Achternaam:  

Voornaam:             Geslacht: m/v  

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 

ENS 

Bent u bereid zo nu en dan een wedstrijd bij de jeugd te fluiten? 

 

Ja / Nee

  

 

Zou u de overige vrijwilligers willen helpen door zo nu en dan een bardienst te draaien? 

 

Ja / Nee

  

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUTIEREGELING 

 

Contributie 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de voetbalvereniging SGV is vastgesteld 

om de contributie voor het seizoen 2020-2021 met 2% te verhogen (evenals voorgaande 

seizoenen). 

Categorie Leeftijd 
Contributiebedrag 

(per jaar) 

Contributiebedrag 

(per kwartaal) 

Senioren 18+ € 192,80 € 48,20 

Dames en 45+  € 120,08 € 30,02 

JO15 en JO17 13 t|m 17 jaar € 132,24 € 33,06 

JO8 t/m JO13 t|m 12 jaar € 120,08 € 30,02 

 

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 2021-2022 vindt plaats in de maanden september 

2021 (1e termijn), november 2021 (2e termijn), januari 2022 (3e termijn) en maart 2022 (4e 

termijn). 

 

ONDERTEKENING 

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). 

 

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:  

 

Het lidmaatschap geldt voor een heel seizoen dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt telefonisch of schriftelijk vóór 1 juli en uitsluitend 

bij de ledenadministrateur van de vereniging. Bij opzegging ná 1 juli moet alsnog het 

resterende deel van het jaarlijkse contributiebedrag worden betaald.



 

 

DOORLOPENDE MACHTIGING                                                                               SEPA 

VIncassant 

Naam  : voetbalvereniging SGV 

Adres  : Singel 2 

Postcode : 9626BM 

Woonplaats : Schildwolde 

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 



 

TOESTEMMINGSVERKLARING GEBRUIK GEGEVENS 

 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 

wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes op onze website, Facebook, Instagram te 

plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te 

gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik SGV toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste 

gegevensverwerkingen (graag aanvinken): 

 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze website, Facebook, 

Instagram. 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek, op onze website en 

Facebook. 

 Mijn naam via onze website beschikbaar te stellen onder het kopje ‘teamindeling’. 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, 

gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij 

opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 

verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 

Naam ouder/voogd 

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder/voogd

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


