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Aanmeldingsformulier VV Meeden 
 
 

Achternaam: ………………………………………………………………… 

Voorvoegsel (a.u.b. voluit): ………………………………………………………………… 

Roepnaam: ………………………………………………….……………... 

Geboortedatum: …………………………………………..…………………….. 

Geboorteplaats: …………………………………………..…………………….. 

Man / Vrouw …………………………………………………………………. 
 

(pasfoto meesturen als het nieuwe lid voor 1 januari 2010 geboren is, geldend voor 
seizoen 2022-2023) 

 
Straat: ………………………………………………………………… 

 
Postcode/Woonplaats: ………………………………………………………………… 

 
Tel. of mobiel nr.: ……..……………………………………….………….,……... 

 
E-mail: …………………………………………………….…............... 

 
Indien 16 jaar en ouder (verplichting van KNVB) 

 
Type identiteitsbewijs: ………………………………………………………………… 

 
Nummer identiteitsbewijs: ………………………………………………………………... 

 
Geeft zich op als spelend / niet spelend lid 

Bent u de afgelopen 3 jaar lid geweest van een voetbalvereniging? Ja / Nee Zo 

ja, welke vereniging? ………………………………….. 

Bij ja graag een overschrijvingsformulier aanvragen en invullen c.q. laten invullen en 

inleveren bij uw nieuwe vereniging. Het formulier kunt u ook downloaden vanaf de 

KNVB site, 

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de secretaris 

Wij willen graag weten waarom u voor onze vereniging heeft gekozen. Hieronder staan 

een aantal opties: 

o Vrienden / familie o Evenement o Website o 

Anders, nl.: …………………………………………………. 
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VRIJWILLIGERSWERK BINNEN DE VERENIGING 
 

Wij hopen dat u of uw kind veel voetbalplezier zal hebben. Om alles binnen onze 
vereniging goed te kunnen organiseren hebben wij vrijwilligers nodig. In de gedragscode 
van vv Meeden is opgenomen dat leden en ouders van jeugdleden naar vermogen 
vrijwilligerswerk doen. Het vinden van vrijwilligers is niet altijd eenvoudig. Wij maken als 
club graag gebruik van uw inzet en kwaliteiten. Daarom vragen wij u, naast het bij 
toerbeurt verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden en wassen van het tenue, aan te 
geven voor welke taken wij een beroep op u mogen doen. Wij verzoeken u dit formulier 
in te vullen en met het inschrijfformulier in te leveren. 

 

Vrijwilligerstaken binnen de vereniging 

O kantinedienst 

O  gastheer / gastvrouw 

O (jeugd-)leider 

O (jeugd-)trainer 

O scheidsrechter senioren 

O scheidsrechter junioren 

O scheidsrechter pupillen 

O bestuursfunctie 

O lid van een commissie, waarbij diverse functies mogelijk zijn (jeugd, 

sponsoring, materialen, kantine, parkbeheer, activiteiten, senioren, 

PR, secretariaat of financiën) 

O ik heb specifieke kennis op het gebied van: …………………………………………. 

 
Deze lijst is vanwege de leesbaarheid niet verder uitgesplitst. Na uw aanmelding nemen 
wij contact met u op om één en ander verder met u door te spreken. 

 
 

Naam nieuw lid ……………………………………………………. 
 

Naam ouder ................................................................................. 
telefoon 
................................................................................. 
e-mail 
................................................................................. 

 
 

AAN DE NIEUWE LEDEN 
 

Toelichting 
Met het oog op de aanmelding als lid brengen wij u op de hoogte van de regeling rond de 
contributie. 

 
Hoogte van de contributie 

• Leden vanaf 18 jaar op 1 januari van kalenderjaar € 130,00 
• Leden die 14/15/16/17 jaar zijn op 1 januari van kalenderjaar € 98,00
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• Leden die 10/11/12/13 jaar zijn op 1 januari van kalenderjaar € 93,00 
• Leden die 6/7/8/9 jaar zijn op 1 januari van kalenderjaar € 88,00 
• Kabouters op 1 januari van kalenderjaar € 37,- 

Niet spelende/trainende leden, (na een proefperiode van 1 maand) 
Leden met functie (leiders, trainers, vaste assistent-scheidsrechter, bestuursleden 
€ 52,00 per jaar 

•    Donateurs € 12,50 per jaar 
 

Voor een gezin met meerdere leden geldt de volgende regeling 
 

Senioren en 1e jeugdlid betalen volle contributie 2e 

en volgende jeugdleden 50% van de contributie. 
 

Kledingfonds vv Meeden 
Ieder spelend lid betaalt, naast contributie, jaarlijks een bedrag van €10,00 voor 
senioren en € 4,00 voor jeugdleden voor het kledingfonds. In volgorde van noodzaak 
worden alle teams in het nieuw gestoken. 

 
Regels lidmaatschap en contributie 
1. Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni het jaar daarop. 
2. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. 
3. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de secretaris waarbij de brief uiterlijk op 

31 mei in het bezit moet zijn van de secretaris. Na 31 mei blijft men lid voor het 
dan komende verenigingsjaar en is men contributie verschuldigd voor dat jaar. 

 
Inning contributie via ClubCollect 
VV Meeden heeft de inning van de contributie uitbesteed aan ClubCollect. Dit is een online 
betaalplatform voor clubs, verenigingen en andere organisaties. ClubCollect helpt ons bij 
het administratief verwerken van de nota’s, betalingen en herinneringen. Via de mail krijgt 
u een betaalverzoek waarbij u een aantal mogelijkheden heeft: 
 

Betaalmethode(n):  
- Automatische incasso  
- iDEAL  

Betaalmogelijkheden:  
- Ineens  
- Gespreid  

De afschrijving van de boetes vindt plaats na de jaarlijkse afrekening door de 
KNVB. 

 
secretaris: 

 
Egbert Mulder, Berkenlaan 2, 9651 BK, Meeden 

 
Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt het nieuwe lid aangemeld bij de KNVB. 
De KNVB geeft dan een lidnummer af. Pas na toekenning van dat nummer wordt men 
daadwerkelijk lid. Bij overschrijving verloopt de procedure op een andere wijze. Het is 
aan te raden om dan contact op te nemen. 

 
VEEL PLEZIER BIJ ONZE VERENIGING! 

 
Het bestuur van de VV Meeden. 
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