
 

 

Ondergetekende, 

Inschrijfformulier nieuwe leden 

 

Voornaam  Voorletters  

Achternaam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  Geslacht: Man / Vrouw 

Telefoon  Nationaliteit  

E-mailadres  

 

geeft zich hierbij op als lid van vv. Veendam 1894. 

 

verklaart tevens op de hoogte te zijn van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging: 

“opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging voor 1 juni 

van het lopende verenigingsjaar. Leden die hun lidmaatschap na 1 juni maar voor 15 juni opzeggen zijn 

verplicht de bondscontributie te betalen. Leden die hun lidmaatschap na 15 juni opzeggen, zijn verplicht de 

volledige contributie te betalen”. 

 

Soort lidmaatschap en contributie (aankruisen, prijzen voor jeugd inclusief kledingbijdrage van € 17,50) 

Personen die in of voor 2008 zijn geboren moeten bij inschrijving een recente pasfoto inleveren. 

 

 Senioren (zondag) € 197,35  JO13 / MO13 € 166,30 

 Senioren (zaterdag) € 197,35  JO11 / JO12 / MO11 € 160,80 

 Senioren (7 x 7) € 110,00  JO09 / JO10/ MO09 € 155,30 

 JO19 / MO19 € 177,30  JO7/JO8 € 68,95 

 JO17 / MO17 € 171,85  Niet spelend lid (wel KNVB lid) € 80,- 

 JO15/ MO15 € 166,30  Vriend Veendam 1894 (geen KNVB) € 50,- 

 

*de genoemde bedragen zijn van het seizoen 2021/2022. De contributie en/of voorwaarden voor het komende seizoen 

kunnen nog worden aangepast/geïndexeerd n.a.v. van een nog in juni 2022 in te plannen ALV. 

 

Gegevens voor betalen van de contributie 

(indien minderjarig van ouder of verzorger) 

E-mailadres voor factuur 
 

Mobiel telefoonnummer voor factuur 
 

 

Plaats en datum Handtekening (indien minderjarig van ouder of verzorger) 

 

  ,  / /  

 

Veendam 1894 kan niet zonder vrijwilligers. Kruis hieronder aan voor welke activiteit we je kunnen benaderen. 

Voor jeugdleden kan dit aangekruist worden door de ouders of verzorgers. 

 

 (jeugd)leider  bestuurskamerdienst 

 (jeugd)trainer  onderhoudsploeg 

 kantinemedewerker  sponsorwerving 

 bestuurslid  administratie 

 scheidsrechter  toegangscontrole 

 grensrechter  kassa 

 wedstrijdzaken  ……………………. 

 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren in de brievenbus in de kantine 
of het formulier na het invullen scannen en mailen naar 
ledenadministratie@veendam1894.nl 

mailto:ledenadministratie@veenam1894.nl

