
Aanmeldingsformulier VV Actief

Achternaam Tussen

Voorletters Roepnaam

Geslacht Geboortedatum

Straat Nummer

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer Mobiel

E-mail adres

Soort lid

Opmerkingen: 
* Iemand kan lid worden van de vereniging vanaf de leeftijd van 6 jaar 
* De gegevens vermeld op dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand van VV Actief en KNVB. De 
KNVB stelt naam, adres, woonplaats en telefoonnummer beschikbaar aan haar sponsoren en partners. 
Wanneer u niet mee wilt doen aan (reclame)acties van de KNVB, kunt u dit kenbaar maken via KNVB, Postbus 
784, 3700 AT Zeist. 
* VV Actief communiceert vooral met haar leden via de website en via email. Uw e-mailadres gebruiken wij om 
u op de hoogte te houden van benodigde informatie, nieuwsbrieven, etc. 
* Wanneer de aanmelding tevens een overschrijving is vanuit een andere vereniging dient ook het 
overschrijving-formulier te worden ingevuld. 
* Alle KNVB-leden vanaf de D-pupillen (met uitzondering van de G-voetbaljeugd) hebben een spelerspas. Ben 
je 11 jaar en ouder lever dan ook een pasfoto in bij het aanmelden. 
* Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk voor 1 juni bij de ledenadministratie 
* Het lidmaatschap van een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. In de maanden juli en augustus wordt 
geen contributie geïnd 
* Conform art. 45 van Regl. Amateurvoetbal van de KNVB dienen leden van 16 jaar of ouder zich bij 
aanmelding te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs voorzien van pasfoto. 
* Ouders/Verzorgers van jeugdleden en leden vanaf 16 jaar zijn conform artikel 21 van de huishoudelijk 
reglement minimaal 1 keer per seizoen (3 uur) beschikbaar voor het verrichten van vrijwilligerswerk voor VV 
Actief, zoals kantine-werkzaamheden



Doorlopende machtiging

Naam: 
Adres: 

Postcode/ plaats: 
Land:

VV Actief 
Postbus 24 
9765 ZG Paterswolde 
Nederland

Incassant ID: 
Reden betaling: 

Kenmerk: 
 

NL78ZZZ400484720000 
Contributie VV Actief 
Mndt-xxxx-dd-mm-jjjj

(waarbij xxxx het lidnummer en dd-mm-jjjj de ingangsdatum van de machtiging) 
  
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VV Actief om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 
uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VV Actief. 
De toestemming betreft contributie, kledingfondsbijdrage en eventuele boetes. 
Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken door uw bank.

Naam

Straat en huisnummer

Postcode Woonplaats

IBAN (18 karakters) 

BIC (8 karakters)

Betalen per 

Handtekening

In te vullen door de ledenadministratie:

Aanmeldingsdatum

Contributie / maand

Opmerkingen
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