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AANMELDINGSFORMULIER 2022 - 2023 
 
 
 

 

Naam:                                                 

                         

Tussenvoegsel:                                 

                         

Voorletters:                                 

                         

Roepnaam:                                 

                         

Geboortedatum:     ●     ●                       

                         

Geslacht: M ● V  Doorhalen wat niet van toepassing is. 

                         

Nationaliteit:                                                 

                         

Straat:                                                 

                         

Huisnummer:                                 

                         

Postcode:                               

                         

Woonplaats:                                                 

                         

Telefoon :                                   

                         

Mobiel:                         

                         

Mobiel ouders:                         

                         

Emailadres:                                                 

                         

Emailadres ouders:                         

 
 
Bent u minder dan drie jaar geleden lid geweest van een andere voetbalvereniging?:  Ja / Nee* 
Zo ja, relatienummer KNVB invullen: …………………. 
 
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en geeft zich op als: 
O Spelend lid, en gaat spelen op zaterdag / zaal 
O Niet-spelend lid     (Contributiebetaling uitsluitend per jaar) 
O Donateur algemeen    (Contributiebetaling uitsluitend per jaar) 
O Donateur activiteiten    (Contributiebetaling uitsluitend per jaar) 

(Keuze aankruisen) 
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Contributie 
 
Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk door middel van automatische incasso. Door 
ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met automatische incasso van de contributie.  
 
Maak uw keuze: 
 

 4 termijnen  2 termijnen  1 termijn (Keuze aankruisen)  

 

IBAN                   

 
De contributie dient volledig te worden voldaan. Het is niet mogelijk een deel van de contributie te 
restitueren, doordat niet getraind wordt of doordat niet alle wedstrijden gespeeld kunnen worden. 
         
Datum ondertekening: ……-……-…… 
 
Ondertekend door:  ……………………………………………… 
 
 
Handtekening:  ……………………………………………… (aanmelding) 
 
 
Dit aanmeldingsformulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden ingeleverd bij: 
 
Sven Bekkers, Ledenadministratie  
p/a Burg. Van Gentsingel 31, 2636 BT Schipluiden 
email: ledenadministratie@vvschipluiden.nl. 
 
Contributiebedragen seizoen 2022-2023 

Categorie Bedrag  Categorie Bedrag 

JO-06/07 (mini-F) € 100,00  Senioren € 285,00 

JO-08/09 (F) € 150,00  Niet-spelende leden €   70,00 

JO-10/11 (E) € 194,00  Donateur algemeen €   44,00 

JO-12/13 (D) € 207,00  Donateur activiteiten €   19,00 

JO-14/15 (C) € 219,00  Zaalvoetbal € 212,00 

JO-16/17 (B) € 233,00  7 x 7 €   212,00 

JO-18/19 (A) € 246,00    

*Bovenstaande bedragen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en kunnen dus 
wijzigen. 
 
Incassotermijnen 
a. Incasso totaalbedrag in één termijn per 1 juli van elk jaar; 

b. Incasso totaalbedrag in twee termijnen, per 1 juli en 1 oktober van elk jaar; 

c. Incasso totaalbedrag in vier termijnen, per 1 juli, 1 oktober, 1 december en 1 februari van elk jaar. 

 
Kleding 
V.V. Schipluiden stelt wedstrijdkleding (shirt, broek en kousen) ter beschikking.  
Deze wedstrijdkleding blijft eigendom van V.V. Schipluiden. U moet zelf zorgen voor schoenen, 
scheenbeschermers, een voetbaltas en trainingskleding. 
 
Het bestuur wenst iedereen een fijne en sportieve tijd toe bij onze vereniging. 
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