
  

Inschrijfformulier MVV’58                                                                                     
  

Ik meld mij aan als:   O Spelend lid  O Niet-spelend lid      O Donateur  

 

  

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

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

Postcode:   …………………………..  Woonplaats:   …………………………………………………………  

Telefoon:  …………………………..  Email adres:   …………………………………………………………  

Geboortedatum: …………………………..  Geslacht:   O Man       O Vrouw  

  

Indien minder dan drie jaar geleden elders gevoetbald? Naam vereniging:    ……………………………..  

 
  

Machtiging automatische incasso  
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan MVV’58 om van zijn/haar hieronder 

vermelde giro/bankrekening per kwartaal de verschuldigde contributie af te schrijven en verklaart kennis te 

hebben genomen van het contributiereglement van MVV’58.  

Deze machtiging mag door een ander worden afgegeven dan het aangemelde lid.  

Bank/gironummer :  ……………………………………………….  

Naam :   ……………………………………………….  

Datum :  ……………………………………………….  *Handtekening : …………………………………  

(*jonger dan 18 jaar dan moet ouder tekenen)  

 

  

Wij stellen je aanmelding zeer op prijs, uiteraard zijn hier ook enkele huishoudelijke regels aan verbonden:  

1. Bij een leeftijd vanaf 16 jaar en ouder moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs aangeleverd   worden   

2. In verband met de verplichte spelerspas voor alle spelers  (met uitzondering van de E- en F-pupillen) moet er ook 

een pasfoto (met achterop je voor- en achternaam geschreven) en € 3,00 voor het aanmaken van de pas 

ingeleverd worden bij het bestuur. Zodra de pas beschikbaar is ben je speelgerechtigd  

3. Het contributiejaar loopt per seizoen van augustus t/m juni.  

4. Contributiegelden:   

a. Senioren (vanaf 18 jaar) spelend € 185,00  

b. Senioren niet spelend € 133,80  

c. Senioren 65+ niet spelend € 65,00  

d. Junioren vanaf 13 jaar tot 18 jaar € 129,80  

e. Junioren tot 13 jaar € 115,00  

f. Donateur € 30,00  

5. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 augustus. Opzeggen na deze datum houdt in dat je   verplicht 

bent voor een termijn tot genoemde datum contributie te betalen.  

6. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris.  



7. De gegevens worden aan de KNVB verstrekt om je als lid aan te melden.  

8.  Bij MVV'58 is een participatieregeling van kracht, dit betekent dat er per seizoen eenmalig 250 euro (per gezin) 

geïncasseerd wordt en dit bedrag, nadat er minimaal 10 uur vrijwilligerswerk is verricht, weer wordt 

teruggestort. Dit geldt voor alle spelende leden. Vanaf 21 jaar participeer je zelf, tot 21 jaar kan dit ook door 

andere gezinsleden worden uitgevoerd. Meer informatie over dit beleid en de participatiebijdrage van 250 euro 

vind je op onze website, tabblad Participatiebeleid onder Ledeninfo.

 
  

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar of te bezorgen bij:  

Frans Kroon (Ledenadministratie MVV’58)  

Dorpsstraat 25B   

4185 NB Est  

Frans.mvv58@gmail.com 

08/2013  


