
AANMELDINGSFORMULIER V.V. RODEN 

Formulier opsturen naar: v.v. Roden, Postbus 66, 9300 AB Roden 

 

1. Persoonsgegevens 
Familienaam: 

  Man       Vrouw 

Voorletters:  

Roepnaam:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

 

Soort identificatiebewijs: 

 

Paspoort / Rijbewijs / ID-kaart       (doorhalen wat niet van toepassing is!) 

 

Nummer identificatiebewijs: 
(Zonder dit nummer kan er geen 

spelerspas worden aangevraagd, verplicht 

invullen vanaf 12 jaar!!) 

 

 
 

 

2. Adresgegevens  
Straatnaam en huisnr:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer (vast):  

Telefoonnummer (mobiel):  

E-mailadres:  

 

3. Gegevens ouders/verzorgers (alleen invullen bij aanmelden van jeugdleden!) 
Voor- en achternaam vader/verzorger:  
Adres (indien anders dan vermeld bij punt 1):  
Postcode en woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Beroep/dagelijkse werkzaamheden:  
Hobby's:  
 

Voor- en achternaam moeder/verzorger:  
Adres (indien anders dan vermeld bij punt 1)::  
Postcode en woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Beroep/dagelijkse werkzaamheden:  
Hobby's:  

 

Zie achterzijde formulier voor verdere gegevens en handtekening !! 

 
PASFOTO 

(verplicht toevoegen 

vanaf 11 jaar) 

 

 



 

 

4. Lidmaatschap (aankruisen wat van toepassing is!) 

Veldvoetbal (jeugd en senioren) 

Veldvoetbal  7 tegen 7  (senioren) 

Zaalvoetbal   (senioren) 

Veldvoetbal & Zaalvoetbal bij Roden    (senioren) 

Niet spelend    

• Ik verklaar mij te zullen houden aan alle bepalingen van 

de statuten en het huishoudelijk reglement en alle 

aanwijzingen van bestuur en- of andere functionarissen 

bij v.v. Roden te zullen opvolgen. 

• Ik ben er van op de hoogte dat opzegging van het 

lidmaatschap uiterlijk 4 weken voor afloop van het 

verenigingsjaar, zijnde 1 juni van ieder jaar, schriftelijk 

dient te geschieden bij de ledenadministratie. 

• Bij niet tijdige opzegging van het lidmaatschap verplicht 

ik me om de contributie te betalen tot aan het eind van het 

daaropvolgende verenigingsjaar. 

 
Bent u de afgelopen 3 seizoenen in een bindende competitie of bekerwedstrijd 

uitgekomen voor een andere (zaalvoetbal)voetbalvereniging? 

(Indien ja, dient bovendien een overschrijvingsformulier ingevuld te worden !! 

Neem hiervoor contact op met onze secretaris via secretaris@vvroden.nl) 

 

 Ja       Nee 

Zo ja, voor welke vereniging ? Vereniging:……………….. 

Het betreft:    Veldvoetbal          Zaalvoetbal 

Mijn KNVB-nummer is: 

Lidnummer:………………. 

Heeft u nog financiële verplichtingen ten aanzien van uw oude vereniging ? 
 Ja       Nee 

Indien u reeds weet in welk team u zult gaan voetballen, dat hier graag aangeven Team: ……………. 

 

5. Financiële gegevens 
Ik betaal maandelijks per automatische incasso

*)
 de verschuldigde contributie (en door de KNVB opgelegde boetes) middels 

onderstaande machtiging: 
*) Indien een incasso niet kan worden uitgevoerd wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. 

 

6. Voetbalvereniging Roden draait op vrijwilligers 
Vrijwilligers dragen bij aan het voortbestaan van de voetbalvereniging en het plezier van de kinderen. Vrijwilligers 

blijven altijd nodig, als bestuurslid, als teamleider, voor de kantinediensten, als trainer, als coach, als 

activiteitenbegeleider etc.  Zonder de hulp van vele vrijwilligers kunnen we onze activiteiten als voetbalvereniging niet 

organiseren. We doen daarom ook een dringend beroep op u als ouder/verzorger of als nieuw lid om u aan te melden voor 

een vorm van vrijwilligerswerk. Graag willen wij daarom van u weten of u beschikbaar bent voor één of wellicht 

meerdere van onderstaande taken cq. functies: 

 Kantinedienst (op trainingsavond, 1 keer per 6 weken)  Incidentele activiteiten, meewerken aan projecten/acties 

 Kantinedienst (ochtend of middag in weekend, 1 keer per 6 weken)  Functie in bestuur of jeugdcommissie 

 Schoonmaken op maandag en/of vrijdag ochtend  Functie in sponsorcommissie 

 Scheidsrechter bij jeugd/senioren wedstrijden  Onderhoud website en/of clubblad 

 Train(st)er jeugdteam  

 Leid(st)er jeugdteam  

Andere werkzaamheden, zoals: 

 

Naam incassant : Voetbalvereniging Roden  

Adres incassant : Postbus 66 

Postcode incassant : 9300 AB Woonplaats incassant :  Roden 

Land incassant : Nederland Incassant ID :  70ZZZ400455780000 

 
Kenmerk machtiging : contributie en/of doorberekende boete’s v.v. Roden 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Roden om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schrijven wegens inning contributie en boete’s en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van v.v. Roden. 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  :  ………..…….…………….…………….……………….. 

Land : ……………….…… Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. 

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening   

       

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA 


