
PERSOONSGEGEVENS:

Voorletters: Geslacht: M / V

Roepnaam: Geb.datum:  ….... / ...…. / ……....

Achternaam:

Adres en huisnummer: DE MUTATIE BETREFT:

Postcode en Woonplaats: O

E-mailadres: O

Telefoonnummer: O

Soort Lidmaatschap: Rustend Lid / Spelend Lid O

Datum ingang lidmaatschap: ….... / ...…. / …….....….. O

Indien jonger dan 18 jaar:

E-mailadres ouder/verzorger 1:

Mobiele nummer ouder/verzorger 1:

E-mailadres ouder/verzorger 2:

Mobiele nummer ouder/verzorger 2:

IBAN nummer:

Tenaamstelling :

Plaats en Datum van invullen:

Let op! Enkel VOLLEDIG ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

Na volledig invullen graag het formulier afgeven aan of op opsturen naar: 

V.V. Achilles Veen

t.a.v. Ledenadministratie

Groeneweg 4

4264 RN  VEEN

ledenadministratie@achillesveen.nl

19 jaar en ouder 6 jaar t/m 7 jaar € 85,00

16 jaar t/m 18 jaar Kabouters en Baby € 50,00

8 jaar t/m 15 jaar Rustend lid € 100,00

Rieka Verbeek      Tel: 06-23262975 E-mail: 

€ 100,00

€ 115,00

€ 192,00

Meer informatie? 
Voor meer informatie over het lidmaatschap van v.v. Achilles Veen en/of vragen over het invullen van dit formulier kunt u zich 

wenden tot:

Aanmeldings- mutatieformulier voor leden van V.V. Achilles Veen

CONTRIBUTIE

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.V. Achilles Veen om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en 

overige periodieke betalingen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van V.V. Achilles Veen. 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.

Aanmelding lidmaatschap

Wijziging adres- en/of betaalgegevens

Overschrijving spelend naar rustend

Overschrijving rustend naar spelend

Afmelding lidmaatschap

Tarieven contributie (heel jaar)

De contributie wordt betaald via een machtiging aan vv Achilles Veen om tot wederopzegging de contributie 

automatisch in 2 termijnen te incasseren. 

Opzegging van het lidmaatschap is enkel schriftelijk mogelijk!

ledenadministratie@achillesveen.nl

Z.O.Z.



E-mailgegevens:

Media: 

KNVB:

Privacy beleid:

**indien u dit formulier fysiek opstuurt/inlevert, gelieve hier uw handtekening te plaatsen:

………………………………………………..

Voor alle vragen m.b.t. de club van 50  kunt u zich wenden tot het bestuur. (info@achillesveen.nl)

Al uw gegevens zullen worden verwerkt conform ons Privacy beleid. Het gehele Privacy beleid kunt u vinden 

op onze website. Door verzending/ondertekening van dit formulier verklaart u het privacy beleid op 

www.achillesveen.nl te hebben gelezen.

Staat uw naam al op het Club van 50 bord in de kantine? Nee? Geef u dan snel op! 

De naam zegt het natuurlijk al. Een lidmaatschap van de club van 50 kost slechts € 50,- per jaar. 

Ja / Nee

Met een lidmaatschap van de Club van 50 steunt u Achilles Veen financiëel bij het realiseren van extra 

faciliteiten. Als lid van de Club van 50 krijgt u een vermelding op het Club van 50 bord in de kantine. Heeft u 

medezeggenschap over de besteding van de opbrengsten d.m.v. een Jaarlijkse ledenvergadering. Wordt u 

op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de Club van 50 en ontvangt u uiteraard eeuwige roem!!

Wilt u lid worden van de club van 50? 

Ouders / Verzorgers: 

Vrijwilligersbijdrage:

Delen van persoonsgegevens:

Club van 50: 

Onbetaald maar onbetaalbaar en onmisbaar. Dat is kort gezegd wat een vrijwilliger voor Achilles Veen is. Er 

is geen enkele vereniging, club of stichting die zonder vrijwilligers kan blijven bestaan. Ook Achilles Veen 

niet. Daarom zal er bij spelende leden (ouder dan kabouters) naast contributie ook een verplichte 

vrijwilligersbijdrage geïncasseerd worden van € 50,00 per jaar.

Deze bijdrage kunt u door middel van vrijwilligerswerk terugverdienen. Hiervoor dient u het formulier 

'vrijwilligersdiensten' in te vullen en samen met het aanmeldformulier in te leveren. Meer uitleg hierover en 

het betreffende formulier vindt u op onze website: www.achillesveen.nl.

Van alle ouders/verzorgers verwachten wij dat zij zich inzetten binnen onze vereniging, omdat spelen bij een 

voetbalclub meer is dan alleen maar voetballen. Dit betekent onder andere dat u bereid bent om bij 

toerbeurt mee te rijden naar uitwedstrijden, u zich sportief gedraagt langs de lijn, tijdig uw contributie 

betaald en bereid bent om vrijwilligerswerk te doen. Voor wat betreft dit laatste verwijs ik u naar het 

formulier 'vrijwilligersdiensten'. 

Door verzending/ondertekening van dit formulier geeft u Achilles Veen toestemming om uw gegevens door 

te geven aan de KNVB, in verband met de aanmelding als lid. 

Ik verleen Achilles Veen toestemming om mijn email-adres te delen met de 

leider/trainer van mijn nieuwe team:
Ja / Nee

Achilles Veen wil graag uw email-adres delen met de trainer van uw team zodat hij/zij u kan informeren over 

trainingen, wedstrijden, afgelastingen, evenementen etc.

Ja / Nee

Tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen van Achilles Veen worden mogelijk foto's of beeldopnamen 

gemaakt voor gebruik  in de presentatiegids, op de website,  social media van Achilles Veen of analyse van 

de wedstrijd

Ik verleen Achilles Veen toestemming voor het maken van foto's en beeldopnamen 

tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen van Achilles Veen en het gebruik 

hiervan zoals hierboven omschreven. 


