
□ Paspoort  □ Identiteitsbewijs  □  Rijbewijs

E-Mail: 

□ Mini's, contributie € 108,00 per jaar □
□ □
□ □
□ □

Heeft u of uw zoon / dochter de laatste 3 jaar gevoetbald?

□ Nee 

□ Ja Vereniging: Welk team: Klasse:

□ □
□ Activiteiten □
□ □
□ □
□ Anders, nl.:

Ten name van: 

35+/45+, contributie € 192,00 per jaar

Vrouwen 35+, contributie € 192,00 per jaar

Walkingfootball, contributie € 108,00 per jaar

Niet voetballend lid, contributie € 108,00 per jaar

Pupillen, contributie € 258,00 per jaar

junioren, contributie € 288,00 per jaar

Senioren, contributie € 324,00 per jaar

U betaalt contributie voor een volledig seizoen! Voor aanmeldingen na de winterstop geldt een half jaarlijkse contributie bijdrage.                  
Ieder nieuw lid betaald éénmalig een vergoeding voor kleding, € 47,50.

□  Stichting leergeld (IBAN verplicht) Dossiernummer SL:     L                           (kopie akkoord bijvoegen)

Victoria '28 kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Bij jeugdleden verwachten wij dat ouder(s)/verzorger(s) ook een bijdrage leveren. 
Hiervoor zijn er veel mogelijkheden. Geef hieronder uw voorkeur(en) aan. Aan de hand van uw antwoord zullen wij u benaderen om te 
bespreken wat uw inzet voor de vereniging kan zijn.

□ Incasso  per jaar

Bij jeugdleden - inzet ouder(s)/verzorger(s) als vrijwilliger

□ Administratie

□ Incasso, ik wil de contributie graag in termijnen betalen 

□  Wedstrijdsecretariaat

Geen bankrekeningnummer, dan kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden, ook als u in aanmerking komt voor Stichting leergeld.

Mobiel: 

Contactgegevens

Betaaalmethode: 

Sponsoring

Communicatie

Onderhoud

Technisch / IT

De contributie wordt bij v.v. Victoria '28 automatisch geïncasseerd. Wij verzoeken u daarom het rekeningnummer en de tenaamstelling 
van de rekening waarvan de contributie afgeschreven kan worden, hieronder in te vullen. U verleent dan tot wederopzegging maar 
uiterlijk tot beëindiging van het lidmaatschap  (betaling tot einde seizoen verplicht) machtiging aan v.v. Victoria '28 om 
contributiebedragen, en voor spelende leden ook de veroorzaakte boetes van de KNVB, af te schrijven van uw bankrekening. Wij hebben 
de contributie inning uitbesteed aan uwcontributie.nl.

Postcode: 

   Inschrijfformulier - Voetbal

Persoonsgegevens

Woonplaats: 

Achternaam: 

Roepnaam: 

Nationaliteit: 

Geboortedatum: 

Legitimatiesoort: 

Geslacht: 

Voorletters: 

□ Man  □ Vrouw

Geboorteplaats: 

Legitimatienummer: 

Tussenvoegsel: 

Adresgegevens

Machtiging voor automatische incasso

Scheidsrechter/Grensrechter □  Bestuurslid / Commisielid

□  Voetbal technische zaken

Bardienst

Teammanager / Trainer

Aanmelding voor

Straat: Huisnummer: 

Bankrekeningnummer (IBAN): 



Datum: 

Voor minderjarige jeugdleden dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen of de mail te versturen.

□ Proefspeler

 (na 4 weken wordt de proefspeler automatisch lid mits vooraf opgezegd per mail aan ledenadministratie@victoria28.nl)

□ Kleedgeld geregistreerd  □  Aangemaakt Sportlink    □  doorgezet hoofdtrainer      □  Gescand 

AVG

Einddatum proef: 

Administratie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één seizoen, ook indien er door calamiteiten niet gevoetbald kant worden,  en daarna, mits 
opgezegd (ledenadministratie@victoria28.nl) voor 15 juni, stilzwijgend verlengd. Dit betekend dat indien u binnen een seizoen uw 
lidmaatschap opzegt de overige contributiegelden in één keer opeisbaar zijn. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Door vereniging in te vullen

Ook willen wij graag uw aandacht voor onderstaande. Wij, v.v. Victoria ’28, maken gebruik van social media, o.a. facebook  en twitter. 
Het gebruik hiervan heeft voornamelijk een informatief karakter en natuurlijk ter promotie van onze voetbalvereniging. Ook hebben wij 
een eigen website www.victoria28.nl.  Via deze kanalen informeren wij onze leden omtrent trainingen, teams, wedstrijden, afgelastingen 
en algemene informatie. Ook plaatsen wij foto’s van wedstrijden en kampioenschappen van onze leden op onze website en social media. 
Soms worden dan ook de namen van onze spelers genoemd. Om in de toekomst hiervan gebruik te mogen blijven maken hebben wij uw 
toestemming nodig voor het plaatsen van foto’s en uw naam of de naam van uw kind. Dit betreft dan alleen de voor- en/of achternaam. 
Wij zullen verder geen gegevens verstrekken op social media of aan derden. Wanneer u uw handtekening plaatst onderaan deze brief dan 
geeft u ons toestemming om foto’s en uw voor- en/of achternaam of dat van uw kind te gebruiken op onze website en via social media.

De persoonsgegevens vermeld op het aanvraagformulier worden, na toelating tot het lidmaatschap, opgenomen in het ledenbestand van 
onze vereniging. De vereniging is als lid van de KNVB, op grond van diens statuten en reglementen, verplicht deze gegevens ook te 
verstrekken aan de KNVB. De vereniging stelt deze persoonsgegevens verder zelf niet ter beschikking aan derden, maar gebruikt de 
gegevens uitsluitend voor reguliere verenigingszaken zoals bijvoorbeeld contributie-inning, teamindeling en communicatie. Hiervan kan 
alleen worden afgeweken na een rechtsgeldig genomen besluit van de algemene vergadering van de vereniging.
De KNVB heeft echter, op grond van een in het verleden genomen besluit van de algemene vergadering amateurvoetbal, het recht 
gegevens als naam, adres, woonplaats en telefoonnummer ter beschikking te stellen aan andere partijen. Indien u niet wenst dat de 
KNVB uw adres aan derden ter beschikking stelt moet u dit persoonlijk per brief doorgeven aan: KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.

Duur lidmaatschap

Persoonsgegevens Sportlink / KNVB 

Ondertekening

Kleedgeld

Handtekening:

Ingangsdatum proef: 

De gegevens vermeld op dit inschrijf- en machtigingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van Victoria '28. Ondergetekende 
geeft hierbij tevens toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB i.v.m. de aanmelding als lid en verklaart ermee 
bekend te zijn dat de KNVB en Victoria '28 de adresgegevens ook verstrekt i.v.m. sponsoractiviteiten, marketing- of reclameacties en 
onderzoeksdoeleinden.

Naam: 

Plaats: 

Nieuwe leden en oud leden (meer dan 3 jaar geen lid van Victoria '28) betalen éénmalig een vergoeding voor het wedstrijdtenue. De 
kosten hiervoor bedragen € 47,50 en zullen éénmalig worden geincasseerd. Victoria28-Wedstrijdsokken (€ 10,00) dienen zelf door de 
speler te worden aangeschaft !! Deze zijn verkrijgbaar in de keuken van Victoria '28.


