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INSCHRIJFFORMULIER VVZA 

  

Machtiging voor automatische incasso 

Naam rekeninghouder : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Plaats : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

  Contributiebetaling via het Jeugd Sport Fonds 
  Vergeet niet om uw rekeningnummer in te vullen en een kopie van het aanvraagformulier JSF bij te voegen 

IBAN rekeningnummer : NL  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Persoonsgegevens 

Achternaam : ……………………………………………………………………………………………………………… Tussenvoegsels : ………..……………………………..…. 

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

Nationaliteit :  ………………………………………………………………………………………………………………  Geslacht : MAN / VROUW 1 

Geboortedatum : ……....……-……....……-……....…………....…… Geboorteplaats : ….……………………….………….……………………………………..…………..… 

Legitimatiesoort 2 : ………………………………..…..…………………………….. Legitimatienummer : ……………………………………………………………….……………… 

Afgelopen drie jaar gevoetbald? JA / NEE 1 Indien JA bij : ……………………………………………………………………….…………….……………… 

Zijn er medische of andere beperkingen waar de teambegeleiding van op de hoogte moet zijn? 

1 doorhalen wat niet van toepassing is 2 zie punt 4 van de toelichting 

 VVZA: 

Adresgegevens 

Postcode : ………………………………………………… Huisnummer : ………………………… Toevoeging : ………….…………… 

Straat : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Plaats : ……………………………………………………………………………………………………. Land : …………………………………………………………………………………………….. 

Contactgegevens 

Telefoon : ………………………………………………….……………… E-mailadres 1 : ………………………………………….………………………...………………………….. 

Mobiel : ………………………………………………….……………… E-mailadres 2 : ………………………………………….………………………...…………………………. 

Ondertekening1 

Plaats : ………………………………………………………………………………….…………………………… Datum : ……....……-……....……-20……....…… 

Handtekening : 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 

1 ik ga akkoord met het gestelde in de “TOELICHTING INSCHRIJFFORMULIER VVZA” en “TOELICHTING OP DE MACHTIGING” 

 KNVB: 
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INSCHRIJFFORMULIER VVZA 
 
 
 
 
 
 
  

Alleen in te vullen door ledenadministratie VVZA  Leeftijdscategorie : ……………………………….. 

Datum invoer SportLink : ……....……-……....……-20……....…… KNVB Relatienummer : ……………………………………………….……….……… 

Datum invoer VVZA : ……....……-……....……-20……....…… VVZA  Nummer : …………………………………..………….………………… 

Pasfoto ingeleverd Spelerspas ingeleverd Penningmeester geïnformeerd 

JSF aanvraag ingeleverd Spelerspas aangevraagd Coördinator geïnformeerd 

Overschrijving van voetbalvereniging : ……………………………………………….……….……………………………………………………………………………….……….…………………………… 

Aantekeningen, alleen in te vullen door ledenadministratie VVZA: 
 
Datum: Notitie: 

 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
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TOELICHTING INSCHRIJFFORMULIER VVZA 

Wat moet ik weten het lidmaatschap betreffende? 
Overeenkomstig de statuten van VVZA blijft bij opzegging in de loop van het seizoen de contributie voor het 
gehele seizoen verschuldigd. 
Om het lidmaatschap van VVZA te beëindigen dient u dit uiterlijk 31 mei schriftelijk of per e-mail aan de 
ledenadministratie door te geven 

Waar moet ik op letten wanneer ik me wil inschrijven? 
Personen beneden de leeftijd van 18 jaar dienen dit formulier te laten ondertekenen door één van de 
ouders of voogd. 
Een pasfoto dient te worden ingeleverd indien het aspirant lid geboren is in het jaar 2005 of eerder. Dit in 
verband met het aanmaken van een KNVB spelerspas. 
Een kopie van het legitimatiebewijs van het aspirant lid dient te worden ingeleverd tezamen met het 
inschrijfformulier indien het aspirant lid 16 jaar of ouder is. Voor de KNVB geaccepteerde 
legitimatiebewijzen zijn: 

 Europese Identiteitskaart 
 Gemeentelijke Identiteitskaart 
 Identiteitskaart 
 Nationaal paspoort 
 Nederlandse Identiteitskaart 
 Reisdocument voor vluchtelingen 
 Reisdocument voor vreemdelingen 
 Rijbewijs 
 Verblijfsdocument 

Wat moet ik nog weten? 
De gegevens vermeld op het inschrijvingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van VVZA in 
verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging 
worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en 
onderzoeksdoeleinden. 
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de 
aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor 
acties van onder andere KNVB-sponsoren en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. 

  



 

 
Oprichting d.d. 22 mei 1948 Financiële administratie: Ledenadministratie: Postadres: 
KNVB relatiecode: BBCC91L Laakboulevard 90 De Vergulde Paarden 86 De Laatste Stuiver 11 
Bank: NL83INGB0003263158 3825 GN  Amersfoort 3824 CX  Amersfoort 3824 DG Amersfoort 
Kamer van Koophandel: 31025491 penningmeester@vvza.nl ledenadministratie@vvza.nl info@vvza.nl 

VOETBALVERENIGING V.V.Z.A. AMERSFOORT 
SPORTPARK EMICLAER 033-4805806 

TOELICHTING OP DE MACHTIGING 

Waarom deze machtiging? 
VVZA werkt met automatische incasso van het inschrijfgeld, de contributie en door de KNVB opgelegde 
boetes. Lid worden van VVZA kan alleen indien bij inschrijving een volledig ingevulde en ondertekende 
machtiging wordt ingeleverd. 

Wanneer incasseert VVZA? 
Aan het begin van het voetbalseizoen, op of omstreeks 23 juli, incasseert VVZA de contributies voor het 
gehele voetbalseizoen. De door de KNVB opgelegde boetes worden periodiek geïncasseerd. Voor nieuwe 
leden, aangemeld na 23 juli, wordt op of rond de 23e dag van de huidige of volgende maand, het 
inschrijfgeld en de contributie geïncasseerd. 

Wanneer eindigt de machtiging? 
Deze machtiging eindigt: 

- ongeveer drie maanden nadat het VVZA lidmaatschap is beëindigd 
- per direct wanneer voor het genoemde lid een nieuwe machtiging wordt afgegeven 

Wat gebeurt er als ik stop met voetballen? 
Wanneer u stopt met voetballen, moet u dit schriftelijk of per e-mail aangeven bij de ledenadministratie. 
Afmelden kan op elk willekeurig moment tijdens een lopend seizoen. Restitutie van betaalde contributie is 
conform de VVZA reglementen niet mogelijk. 
Het voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Afmelden voor het volgende seizoen dient uiterlijk op 31 
mei te geschieden. Afmelden op of na 1 juni betekent dat een contributieverplichting geldt voor het 
gehele aankomende seizoen. 

Wat moet ik doen wanneer VVZA onterecht incasseert nadat ik als lid heb bedankt? 
Ondanks de betrachte zorgvuldigheid, is niet uit te sluiten dat een fout wordt gemaakt. Een incasso van 
VVZA kunt u in ieder geval binnen acht weken ongedaan laten maken bij uw bank. 

Kan ik van een andere bankrekening laten incasseren? 
Als u van een andere bankrekening wilt laten incasseren, dient u een nieuwe machtiging af te geven. De 
oude machtiging vervalt daarmee automatisch. 

 Contributiebedragen seizoen 2016-2017: 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. 
 

Geboortejaar Categorie Contributiebedrag 

t/m 2010 Kabouters € 72,50 
2004 – 2009 Pupillen € 142,50 
1998 – 2003 Junioren € 152,50 
vanaf 1997 Senioren € 205,= 
n.v.t. Trainende, niet spelende leden € 95,= 
n.v.t. Ondersteunende & niet spelende leden € 80,= 
n.v.t. Donateurs € 35,= 
 

Inschrijfgeld: 
Éénmalig bedrag ad € 10,= 

 


