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     INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID 
 
  
 
NAAM:  ..................................................  VOORLETTERS/ROEPNAAM: ....................................... 
 
ADRES:  .................................................  POSTC./WOONPLAATS: ............................................. 
 
TELEFOON:  ............................................  E-MAILADRES: ........................................................ 
 
MOBIEL NR.:  ..........................................  2e MOBIEL NR.: ....................................................... 
 
GEB.DATUM: ...........................................  GEBOORTEPLAATS: .................................................. 
 
VORIGE VERENIGING:  .............................  DATUM AFMELDING .................................................. 
 
  DATUM AANMELDING: .............................................. 
 
Nieuwe leden van 16 jaar en ouder, die voorheen geen lid waren van een andere vereniging, dienen een 
nummer van een identificatiebewijs door te geven: 
paspoort/rijbewijs/identiteitskaart *: .................... .................... *doorhalen wat niet van toepassing is 
 
OPMERKINGEN: .....................................................................................................................                   
............................................................................................................................................. 
ALGEMENE INFORMATIE 
 
CLUBKLEUREN: Rood shirt, zwarte broek, rode kousen 
 
ACCOMMODATIE: Sportpark "De Leeuwenkuil", Amstelstraat 1a, 5626 BX  Acht, telefoon (040) 2621787 
 
INFORMATIE: Zie onze internetsite www.vvacht.nl of stuur een mail naar info@vvacht.nl 
 
CONTRIBUTIE: Mini’s: € 16,25 inschrijfgeld (éénmalig; tevens 1e kw.) 
  € 15,00 per kwartaal 
 Jeugd onder 8 t/m jeugd onder 13: € 30,00 per 3 maanden 
 Jeugd onder 14 t/m jeugd onder 19: € 33,75 per 3 maanden 
 Senioren: € 47,50 per 3 maanden 
De genoemde bedragen kunnen jaarlijks worden geïndexeeerd. 
 
Bij vooruitbetaling te voldoen per automatische incasso (zie formulier achterzijde). 
Zonder machtigingsformulier wordt het formulier niet in behandeling genomen. 
Nieuwe leden zijn, wanneer men het lidmaatschap in de loop van het 1e seizoen wil beëindigen, de 
contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om de gegevens van uw (stief/pleeg)kind door 
te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid, het publiceren van foto’s en filmpjes op 
internet, het opnemen van mijn (pas-, team)foto op de website en verklaart er bekend mee te zijn dat de 
KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten. 
 
Inleveren van het inschrijfformulier bij het secretariaat van v.v. Acht: 
M. de Ruijter – Reuselstraat 28 - 5626 DP Eindhoven (Acht) – Tel. 06-18853237 - mail: info@vvacht.nl 
 
Om enig inzicht te krijgen in de achtergronden van de leden van de vereniging, volgen hierna enkele  
vragen. Beantwoording hiervan geschiedt uiteraard op vrijwillige basis. 
 
Naam en voornaam   
 
Geboorteplaats  
 
Overzicht 
Sportbeoefening 
 
Overzicht 
Werkzaamheden 
 
Opleiding(en)  
 
Hobby’s 
 



Kijk ook naar onze Privacy policy op onze site https://www.vvacht.nl/vereniging/privacy_policy/ 

Uitsluitend jeugdleden: 
 
 
 

Vader 
 
........................................................ 

Moeder 
 
................................................... 

Naam en voornaam   
   
Geboortedatum en plaats   
   
Overzicht 
sportbeoefening 

  
 

   
Overzicht 
werkzaamheden 

  
 

   
Opleiding(en)   

 
   
Hobby's   

 
 
In onze vereniging is behoefte aan vrijwilligers voor diverse aktiviteiten. 
Bent u bereid/in staat daartoe een bijdrage te leveren?  Ja / Nee 
Zo ja, hoeveel tijd en hoe vaak per maand? ..... uur ..... keer 

Hebt u nog voorkeur voor:  ochtend  Middag  avond  weekeinde 
 
Voor welke werkzaamheden of verenigingsactiviteiten hebt u bijzondere belangstelling? 
 assisteren bij wedstrijden  administratieve functie (w.o. automatisering) 

 begeleiden van wedstrijden  financiële functie 

 recreatieve aktiviteiten  voorlichting/pr-aktiviteiten 

 organiseren van festiviteiten e.d.  trainersactiviteiten 

 bestuursfunctie (commissies/hoofdbestuur)  volgen van trainerscursussen 

 verzorgen van kantinediensten  volgen van medische cursussen (w.o. massage) 

 overig, namelijk:  materiaalbeheer 

  
Aanvullende opmerkingen: 
 
 
 

 
Op dit inschrijfformulier is de privacy policy van vv Acht van toepassing. Meer informatie 
hierover is te vinden op onze website: https://www.vvacht.nl/vereniging/privacy_policy) 
 
Doorlopende machtiging  SEPA 

 
 Naam: v.v. Acht 

Adres: Amstelstraat 1a Postcode: 5626 BX Woonplaats: Eindhoven 
Land: Nederland Incassant ID: NL47ZZZ402363260000 
Kenmerk machtiging: ……………………………………………………………. 
Reden betaling: contributie en/of eventuele door de KNVB in rekening gebrachte 
boetes 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Acht om doorlopend incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van v.v. Acht. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
Naam: ................................................................................................................................... 
Adres: ................................................................................................................................... 
Postcode:  ..........................................  Woonplaats: .......................................................... 
 
IBAN-nummer:  ...................................................  Bank Identificatie [BIC] *: ....................... 
 
Plaats en datum:  ................................................  Handtekening 
 
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN  


