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Familienaam 

Roepnaam 

Adres 

PC + Woonplaats 

Telefoonnummer 

Geboortedatum 

E-mail adres    
 

IBANnummer    automatische incasso 
 

BSN nummer     Soort   

Nationaliteit    Juistheid gegevens altijd controleren met legitimatie 

Bent u reeds eerder lid geweest van een voetbalvereniging ? JA / NEE * 
 

Zo ja, welke vereniging     Te    

Periode     Elftal    

 
Contributie per seizoen 01-07 t/m 30-06: 

Senioren  
 

€ 185 

aanvinken Ingangsdatum lidmaatschap: 

(  ) 1 oktober/1 januari/1 april/1 juli 

JO19  € 150 ( ) 

JO17/JO18  € 145 ( ) 

JO15/JO16  € 140 ( ) 

JO13/JO14  € 135 ( ) 

JO11/JO12  € 130 ( ) 

JO8/JO9/JO10  € 125 ( ) 

JO7  € 55 ( ) 

Niet spelend lid € 95 ( ) 
Donateur minimaal € 25,00  ( ) 

 

Betaalwijze contributie: 

Inschrijfgeld: € 7,50 

incasso 

incasso 

 

 
Wilt u een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds voor de contributie? Licht KVVA hier dan over in. 

Machtiging automatische incasso via Clubcollect 

Ondergetekende machtigt hierbij de v.v. K.V.V.A. om tot wederopzegging de contributie te incasseren via Clubcollect. 

Incasso vindt plaats naar eigen keuze in 1 keer of in termijnen 
 

Naam rekeninghouder :       

Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving dan kunt u uw bank het bedrag binnen 56 dagen 

na afschrijving - zonder opgaaf van redenen - laten terugboeken. 

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar dat loopt van 

1 juli tot en met 30 juni. Opzeggen kan alleen schriftelijk met een opzegtermijn van 1 maand. Bij tussentijdse 

opzegging is contributie tot het eind van het verenigingsjaar verschuldigd. 

 
Amersfoort : Handtekening : 

 
 

(indien minderjarig ouder of verzorgende) 

   

   M / V 

Lidnummer 
 
 

(niet invullen) 

      
 

   Mobiel   
 

   Plaats 

Penningmeester 
 
 

(niet invullen) 
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Ledenkaart KVVA 

(Gegevens blijven binnen KVVA) 
 

 
Naam spe(e)l(st)er 

 

Beroep van mij/mijn ouder(s) is:   m/v 

Ervaring met vrijwilligerswerk: ja/nee     

Bestuurlijke ervaring: ja/nee     

Hobby's:    

In bezit van EHBO: ja/nee    
 

 
Aankruisen wat van toepassing is: 

Ik wil mij inzetten voor de vereniging op de volgende wijze: 

 Ik kan/wil regelmatig wat doen en heb daar  uur per week/maand de tijd voor 

 Ik kan/wil zo nu en dan wat doen 

 Ik kan/wil 1 keer wat doen 

 Ik kan/wil voor een kortere tijd wat doen (een periode) bijv. tijdens de winterstop 

 

 
Ik heb daarbij voorkeur voor: 

 Doordeweekse dagen (ochtend/middag/avond) 

 Het weekend 

 

 
Ik heb daarbij belangstelling voor: 

 Velddienst, ondersteunen bij wedstrijden  Beheren materialen 

 Organiseren van toernooien  Verzorgen van PR 

 Leider elftal  Werven van adverteerders en sponsors 

 Trainer  Verzorgen van geblesseerde spelers 

 Organiseren van festiviteiten  Scheidsrechter 

 Een functie in het hoofdbestuur/ (jeugd)commissie  Website 

 Draaien van kantinediensten  Werven van vrijwilligers 

 Verrichten van onderhoudswerkzaamheden  Anders: …………………………….. 

 Lid van technische commissie 

 
 Ik ben geïnteresseerd om op kosten van de vereniging een cursus te volgen 

 

 


