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ledenadministratie@vvbergambacht.nl 
 

INSCHRIJFFORMULIER en DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING 

van de v.v. "Bergambacht" 
    

Bergambacht,  ..... - ….. - 20…. 

Achternaam : ................................................................. Voorletter(s) : ................. M/V * 

Roepnaam : ................................................................. Nationaliteit : ..................................... 

Geb. plaats : ................................................................. Geb. datum : ..................................... 

Adres  : .................................................................  Postcode : ..................................... 

Woonplaats : ................................................................ Telefoon : ..................................... 

E-mail  : ................................................................. Mobiel : ..................................... 
 
Meldt zich aan als lid van de VV "Bergambacht", bij de JEUGD / SENIOREN ZATERDAG /  
SENIOREN ZONDAG / 7 TEGEN 7 / NIET SPELEND LID (alleen trainen) of als LEIDER. * 
 

Bent u afgelopen 3 jaar spelend lid geweest bij een onze/andere vereniging?  JA/NEE* 

Zo ja, indien bekend, welk relatienummer van de KNVB?  ……………………………….… 
* = doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

Nieuwe leden dienen tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs EN pasfoto bij dit 
inschrijfformulier te voegen en in te leveren. 
 

Contributie : per halfjaar (uitsluitend via SEPA-incasso) 

IBAN-nummer :  ...............................................................  

Tenaamstelling rekening : ............................................................... 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de VV Bergambacht om doorlopend incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en 
overige periodieke bedragen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van de VV Bergambacht. Uw machtigingskenmerk vindt u op de afschrijving van 
uw eerste incasso. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Verklaart zich akkoord te gaan met de AVG, zoals vermeld onder het privacybeleid op onze website en zich te 
zullen onderwerpen aan de bepalingen van de reglementen en eventuele besluiten van de Algemene 
Ledenvergadering.Enkele belangrijke bepalingen zijn o.a.: 
1. Contributie is men verschuldigd vanaf datum aanmelding tot aan het einde van enig verenigingsjaar. 
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni daarop volgend. 
3. Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk vòòr 1 juni van enig verenigingsjaar schriftelijk of per e-mail 

bij de ledenadministratie te geschieden. 
4. Niet tijdige opzegging lidmaatschap betekent doorbetaling van de contributie voor het volledige 

daaropvolgende verenigingsjaar. 
5. De door v.v. Bergambacht beschikbaar gestelde kleding, tassen etc. dienen na beëindiging van het 

lidmaatschap direct terug gegeven te worden, anders worden de kosten in rekening gebracht. 
 

Voor een minderjarige,   Handtekening kandidaat lid: 
handtekening van ouder of voogd: 
 
 
........................................................   .................................................. 
 
Dit formulier, kopie ID-bewijs en pasfoto inleveren bij (zie adres rechtsboven) of te mailen naar 
de ledenadministratie, ledenadministratie@vvbergambacht.nl 
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