Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)
Betreft

❑ Senioren lid

❑ Junioren lid

❑ Pupillen lid

❑ Spelend

❑ Niet spelend

❑ Vrijwilliger

❑ Donateur

Persoonlijke gegevens
❑ Man / ❑ Vrouw
Achternaam: ………………………………………………………………………
Voorletters: …………………………………… Roepnaam: …………….……………………………….
Straatnaam: …………………..…………………………………….… Huisnummer: ………………….
Postcode: ……………………………….…... Woonplaats: ……………..……………………..............
Geboortedatum: ………………………............. Geboorteplaats: ………..……………………………
Bankrekening: ………………………………………………
Soort legitimatie: …………………………………………..
Nummer legitimatie: …………………………………….. Nationaliteit: ………………..
Telefoon thuis: ………..………….….…. Telefoon mobiel: ………………………………
E-mail: ………………………………………………………..
Datum ❑ aanmelding / ❑ afmelding / ❑ wijziging: ……………………………………………..

Eventuele bijzonderheden: ………………………………………………………………………………..
Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier verklaart u tevens kennis te hebben genomen van en akkoord te
gaan met de aanvullende regels behorende bij dit formulier (zie bijlage Ledenadministratie/ Contributies).

Handtekening voor akkoord lid/ouder/verzorger: …………………………………………………

In te vullen door VVA Achterberg
❑ opgenomen in Sportlink (KNVB)

Ledenadministratie
1. Inschrijfprocedure.
Inschrijven als lid kan alleen persoonlijk en indien minderjarig uitsluitend onder begeleiding
van ouder/ verzorger door het volledig invullen en ondertekenen van het formulier (leden inuitschrijf/mutatie formulier).
2. Noodzakelijke stukken voor inschrijving (bijlagen).
a.Kopie legitimatiebewijs (indien ouder dan 16 jaar)
b.Recente pasfoto en betaling van het geldende tarief ten behoeve van KNVB-spelerspas (vanaf Dpupillen)
c.Indien het nieuwe lid afkomstig is van een andere vereniging en/of hij/zij in de laatste 3 jaar
elders gevoetbald heeft, moet naast het invullen van een mutatieformulier een
overschrijvingsformulier of pupillen- verklaring (ingevuld door de vereniging waar het nieuwe
lid het laatste gespeeld heeft) worden overlegd. Daarnaast moet een eventuele oude spelerspas
worden ingeleverd en het bedrag zoals bedoeld over punt 2b. voor de aanmaakkosten van een
nieuwe spelerspas worden voldaan.
3. Mutaties.
Mutaties zoals adreswijzigingen en wijziging bankrekeningnummer moeten schriftelijk worden
doorgegeven door het invullen en ondertekenen van het mutatieformulier. Dit formulier kan in de
postbus van het bestuur in het clubhuis worden gedeponeerd of per mail verzonden worden aan
info@vva-achterberg.nl
4. Uitschrijving.
Het beëindigen van het lidmaatschap van VVA Achterberg moet schriftelijk worden gedaan door
het invullen van het mutatieformulier. Dit formulier kan in de postbus van het bestuur in het
clubhuis worden gedeponeerd of per mail verzonden worden aan info@vva-achterberg.nl .
5. KNVB spelerspas.
Vanaf de D-pupillen moet iedere speler in het bezit zijn van een KNVB-spelerspas. Zonder deze
pas mag er niet gevoetbald worden. Nadat er (bij inschrijving) een recente pasfoto en het bij de
spelerspas behorende verschuldigde bedrag is voldaan zal VVA Achterberg de spelerspas
aanvragen. Doorgaans duurt het ca. 2 weken voor de geldige pas uitgeleverd wordt. In de
tussentijd kan de KNVB een voorlopige spelerspas met een beperkte geldigheidsduur uitgeven.
Zolang de speler niet in het bezit is van een (voorlopige) spelerspas mag deze speler niet in
officiële wedstrijden uitkomen!
6. Contributiebetaling.
De contributie kan in principe uitsluitend voldaan worden door het afgeven van een automatische
incasso aan VVA Achterberg. Het lid is verantwoordelijk voor het feit dat de contributie kan
worden afgeschreven op het overeengekomen moment (voldoende saldo en juiste
tenaamstelling). VVA Achterberg is nimmer en op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het
ontstaan van een contributie achterstand. Bij een contributieachterstand kan VVA Achterberg
naast het opleggen van een speelverbod de inning van de achterstand uit handen geven aan een
incassobureau. Alle kosten voortvloeiend uit de inning van achterstallige contributie komen
volledig voor rekening van het lid. Ingeval de achterstand niet tijdig wordt voldaan kan VVA

Achterberg het lidmaatschap per direct en eenzijdig beëindigen; dit ontslaat het lid echter niet
van de verplichting om alsnog de achterstallige contributie te voldoen.
7. Contributiebetaling bij beëindiging lidmaatschap.
Indien een lid gedurende het lopende seizoen het lidmaatschap wenst te beëindigen is VVA
Achterberg gerechtigd om de contributie voor het gehele seizoen te innen. Het seizoen loopt van
1 juli t/m 30 juni en tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Indien overschrijving van VVA
Achterberg naar een andere vereniging wordt aangevraagd zal VVA Achterberg eerst medewerking
aan deze overschrijving verlenen en het overschrijvingsformulier ondertekenen nadat alle
contributie voldaan is.
8. Gedragsregels VVA Achterberg.
VVA Achterberg heeft in het kader van haar normen- en waardenbeleid gedragsregels, „Onze
Spelregels“, opgesteld welke van toepassing zijn op alle leden. Met de ondertekening van het
mutatie(inschrijf) formulier verklaart het lid akkoord te gaan met deze gedragsregels en deze
desgewenst ontvangen te hebben.
9. Privacy regels.
Door ondertekening van het mutatie(inschrijf)formulier wordt toestemming verleend om alle
gegevens op te nemen in het ledenbestand van VVA Achterberg. De adresgegevens kunnen ook aan
partijen buiten de vereniging worden verstrekt, zoals de KNVB. Dit vanwege aanmelding als lid,
reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden. De KNVB kan deze adresgegevens ook ter
beschikking stellen aan derden voor reclame-, marketing- en onderzoeksgegevens (Wet
Bescherming Persoonsgegevens).
10.Trainer/leider/vrijwilliger, enz.
Het is verplicht om iedereen die actief binnen VVA Achterberg is (als bv. trainer, leider of
vrijwilliger) in te schrijven als lid van de KNVB. Dit vanwege de verzekering vanuit een
collectieve regeling.
11.Website.
Voor overige informatie wordt verwezen naar de website van VVA Achterberg
www.vva-achterberg.nl.
12.Mutatieformulier.
Mutatieformulieren zijn verkrijgbaar in de bestuursruimte en kunnen gedownload worden via
de website www.vva-achterberg.nl.

Contributies
Belangrijkste wetenswaardigheden met betrekking tot de contributies.
Contributiebetaling.
1. Contributies kunnen in principe uitsluitend via een automatische incasso betaald worden.
2. Automatische incasso van de contributies vindt per half jaar plaats.
3. Het enige juiste en te gebruiken rekeningnummer van VVA Achterberg voor betaling
van contributies is: NL37 RABO 0188 2995 72 t.n.v. VVA Achterberg.
4. Indien een automatische incasso gestorneerd wordt, dient het betreffende lid zelf actie te
ondernemen en het achterstallige contributiebedrag over te maken op het hierboven bij punt
2. genoemde rekening- nummer met vermelding van naam.
5. Indien contributiebetaling om specifieke reden niet automatisch kan plaats vinden dan wordt
tweemaal per jaar een contributienota aan het betreffende lid verzonden. Per
contributienota wordt dan wel 3 Euro administratiekosten extra in rekening gebracht.
6. Wijziging in de persoonsgegevens (naam, adres, rekeningnummer, etc.) kunnen uitsluitend
schriftelijk worden doorgegeven via:
a. Het mutatieformulier (te verkrijgen in de bestuursruimte of te downloaden van de
site www.vva-achterberg.nl. Het ingevulde formulier kan in de postbus van het
bestuur in het clubhuis worden gedeponeerd.
b. Een e-mail aan info@vva-achterberg.nl
7. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.
8. De nieuwe contributies gaan, mits anders vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering,
altijd per 1 juli van elk kalenderjaar in.
Contributieachterstand.
Het niet tijdig betalen van de contributie, na meerdere malen hieraan herinnerd te zijn, heeft
gevolgen voor het betreffende lid. Herinnering kan plaats vinden schriftelijk, mondeling, per e-mail
of per sms.
Het zal uiteindelijk leiden tot het opleggen van een speelverbod, het inschakelen van een
incassobureau (kosten hiervan volledig voor rekening van het betreffende lid) en zelfs het eenzijdig
beëindigen van het lidmaatschap, waarbij de betalingsverplichting wel blijft bestaan.
Automatische incasso.
Dit betekent dat VVA Achterberg gemachtigd is om de contributie per afgesproken periode
automatisch te incasseren van het door het lid opgegeven rekeningnummer.
Een gestorneerde incasso kan VVA Achterberg niet zelf opnieuw aanbieden. Het gestorneerde bedrag
dient dan door het lid zelf direct overgemaakt te worden.
Een lid kan ten allen tijden een incasso ongedaan maken (storneren) of stopzetten.

Boetes.
Door de KNVB opgelegde boetes (zoals bij gele en rode kaarten) worden in principe
automatisch via de contributie administratie geïncasseerd. Hierbij zal duidelijk vermeld
staan om welke boete het gaat.
Hoogte van de contributies seizoen 2018/2019.
Categorie
Seniorleden spelend

Bedrag per jaar
€ 180,-

Seniorleden niet-spelend

€ 72,-

Junioren (13 t/m 18 jaar)

€ 110,-

Pupillen (6 t/m 12 jaar)

€ 95,-

Mini-pupillen (tot 6 jaar)

€ 42,-

