
                     VV Brielle   Inschrijf Formulier 
 
                                       Ver.Rel.nr.: NXTF919                      Registratie nr. : __________________     

          Alleen regels met  *  invullen svp!!                              Paraaf :      □  Sportlink      □  Penningmeester 
 

             KNVB-relnr. : _______________      Cat. : ________      Elftal : ________      Rol/Func. : __________________________ 
 
 

 

* Datum                  : _____ -- ______ -- ________ 
 
* Aanvinken welke van toepassing is:     □ Veld-zat   □ Veld-zon   □ Veld & Zaal   □ Nietsp.  
 
* Achternaam      : __________________________________________    
 
* Voorletters          : _______ * Roepnaam : _______________________  * Geslacht : M / V   
 
* Geboorteplaats   : __________________________________________ * Geboortedatum : ____ -- ____ -- ______ 
 
* Straat + Nummer : __________________________________________ 
 
* Plaats                   : __________________________________________   * Postcode         : ___________ - - ______ 
                                 
* Telefoon mobiel  : ________________________                                        * Telefoon vast : ____________________ 
 
* E-mail adres       : __________________________________________ 
 
* Handtekening      : ___________________________________________ 
 
* Heeft u medische zaken te melden?   (epilepsie, suikerziekte, ……..) :_________________________________    
 
* Heeft u al eerder bij een KNVB vereniging gespeeld?    □ Ja / □ Nee  
 
* Heeft u de laatste 3 jaar in het buitenland gespeeld ?    □ Ja / □ Nee  
 
* Zo ja in welk land : ________________________    * Naam laatste vereniging? :  _______________________ 
 
* Zo nee was u de laatste 5 jaar onafgebroken in Nederland ? □ Ja / □ Nee  
 

!! Verplicht toevoegen bij een inschrijving: kopie Identiteitsbewijs, formulier Automatische 
Incasso en Pasfoto !!! 

 

* Zelfwerkzaamheid: 
Voor spelende veld-voetballeden geldt een contributie toeslag van € 100,00.  
Dit is terug te verdienen met minimaal 25 uur zelfwerkzaamheid. Ouders met één of meerdere  
voetballende kinderen betalen max.1 x deze toeslag. Mini/Mini’s zijn hiervan vrijgesteld. 
 

* □   ja (hieronder aangeven, meerdere keuzes mogelijk)  * □   nee  (= € 100,- contributietoeslag)  

   □   keukendienst  □ wedstrijden fluiten  jeugd/senioren      □   leider/trainer   
 

   □   bardiensten     □ schoonmaak werkzaamheden              □   commissiekamer    □  techn. onderhoud     
    
Contributies per jaar inclusief de zelfwerkzaamheid toeslag  

Senior  €  300,00  Mini/ Mini       €  105,00 Toeslag selectie  € 20,00    
Junior   €  267,50          Veld/Zaal       €  370,00 Inschrijfgeld         € 20,00  
Pupil     €  245,00          Niet spelend     €    50,00  

 

Dit  formulier incl. Incasso form. en pasfoto zo spoedig mogelijk inleveren bij het 
secretariaat:  VV Brielle - Postbus 298 - 3230 AG - Brielle    of bij het         

Wedstrijdsecretariaat in het Clubgebouw.                                                                                            

 
Jaarcontributie ( € ) : __________            Gaat in op : ____ /____ /______                                
 



     Automatische incasso contributie VV Brielle 

 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 

Op de ledenvergadering van 26 april 2011 is besloten, dat met ingang van de eerstkomende 
contributie inning deze plaats zal vinden via automatische incasso. In verband daarmee verzoeken 
wij u om het ondertekende machtigingsformulier in te leveren. 
 
Machtiging 
Hierbij geef ik VV Brielle toestemming het verschuldigde bedrag aan contributie periodiek tot 
wederopzegging, middels automatische incasso van onderstaande bank- of girorekening te 
incasseren.  
De contributie inning zal plaats vinden in de maanden juli, oktober, januari en april, na verzending van 
de factuur, welke verzonden zal worden in de maand juli.  
Indien het verschuldigde bedrag lager is dan 50,00 euro dan zal dit in 1 keer worden geïncasseerd. 
De factuur zal per e-mail naar onderstaand e-mailadres worden gestuurd. 
 

Onterecht geïncasseerd? 
Is een afschrijving naar uw mening onterecht omdat een verkeerd bedrag is afgeschreven, dan kunt 
u 
tot een jaar na afschrijving van het bedrag bezwaar maken. 
U kunt het bedrag laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank, bijvoorbeeld 
telefonisch, schriftelijk of via internetbankieren (afhankelijk van de mogelijkheden bij uw bank). 
 
Termijn van terugboeking 
De termijn van terugboeking is dertig dagen nadat het bedrag van uw bank- of girorekening is 
afgeschreven. 
 
(indien van toepassing:)  
Ouder / verzorger van        : _______________________ 
 
Naam ondertekenaar : _______________________      KNVB nr.: * 
 

Adres    : _______________________ 
 

Postcode   : _______________________ 
 

E-mail adres   : _______________________ 
 

IBAN    : _______________________ 
 

Datum    : _______________________ 
 
Handtekening  : _______________________ 
 
U kunt dit formulier ondertekend mailen naar: Penningmeester@vvbrielle.nl, afgeven in een gesloten 
enveloppe t.a.v de penningmeester of opsturen naar: 
 

VV Brielle 
t.a.v. Penningmeester 
Postbus 298 
3230 AG Brielle 

* in te vullen door VV Brielle 
 

mailto:Penningmeester@vvbrielle.nl


Zelfwerkzaamheidsformulier 

Naam: 

Adres: 

Postcode/plaats: 

E-mailadres: 

Mobiel telefoonnummer: 

 

U heeft ervoor gekozen om zelfwerkzaamheid te doen voor uw club. 

Dit waarderen wij ten zeerste en om volledig gebruik te kunnen maken van uw vaardigheden, willen 

wij graag wat meer van u weten. 

Uiteraard staat het u vrij om het formulier in te vullen. 

Wat vragen wij om u goed in te kunnen zetten en rekening te houden met uw wensen? 

 

Bent u werkzaam:  ja / nee   Full time:  ja / nee   continudiensten:  ja / nee 

Beroep   : 

Hobby’s : 

Bent u ouder van een lid: ja / nee      elftal / team:         

Speelt u zelf: ja / nee      elftal / team: 

Bent u in het bezit van een geldig  E.H.B.O.-diploma:  ja / nee   of  A.E.D.- diploma:  ja / nee 

Heeft u een diploma sociale hygiëne:  ja / nee 

Naar welke afdeling gaat uw voorkeur uit? Meerdere voorkeuren invullen is mogelijk 

O  Keukendienst     O Wedstrijden fluiten jeugd/senioren 

O  Bardiensten      O Leider/ Trainer 

O  Schoonmaakwerkzaamheden   O Commissiekamer 

O  Dienst in kledingwinkel    O Activiteitencommissie 

Daar waar nodig zal de club voor de opleiding/begeleiding zorgen. 

Mocht u vragen hebben over de invulling van een van de keuzes, schroom niet en neem contact op 

met de vrijwilligerscommissie via e-mailadres vrijwilligers@vvbrielle.nl . Zij zullen u verder helpen 

met het vinden van de juiste persoon binnen de afdeling die al uw vragen kan beantwoorden. 

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met alle gegevens en zullen ze niet aan derden ter hand stellen. 

mailto:vrijwilligers@vvbrielle.nl
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