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INSCHRIJFFORMULIER v.v. GDC 
 
 

Achternaam  : ________________________  Voorletters :_______________ 

Roepnaam  : ________________________  Geslacht : M / V 

Geboortedatum  : ________________________   

Adres   : ________________________               

Postcode  : ________________________ 

Woonplaats  : ________________________ 

Telefoonnummer : ________________________ 

Mobiele nummer : ________________________ 

E-mail adres  : ________________________  (let op: zonder e-mailadres kan de aanmelding niet verwerkt worden) 

Legitimatiebewijs: [  ] Paspoortnummer : ________________________ 

   [  ] Identiteitsbewijs : ________________________ 

   [  ] Rijbewijsnummer : ________________________ 

Soort lidmaatschap: [  ] Actief lid 

   [  ] Rustend lid (wel lid van de KNVB, maar niet speelgerechtigd)  

   [  ] Verenigingslid (geen lid van de KNVB, wel lid van v.v. GDC) 

Ingangsdatum:  ………………………………………….. 
 

* De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de 

vereniging. Ondergetekende geeft toestemming om zijn / haar gegevens door te geven aan de KNVB in 

verband met de aanmelding als lid. 

* Beëindiging van het lidmaatschap dient voor het einde van het seizoen te gebeuren (voor 30 juni).  

* Het lidmaatschap kan enkel op schriftelijke wijze beëindigd worden door het invullen van het daarvoor 

bestemde mutatieformulier.  

* Contributie wordt eenmaal per jaar (medio augustus) via automatische incasso geïncasseerd. Indien 

ondergetekende halverwege het seizoen het lidmaatschap beëindigt, dan heeft hij / zij geen recht op 

teruggave van het contributiegeld. Het incassant-ID en machtigingskenmerk zijn desgewenst op te vragen bij 

de ledenadministratie. 

 

Contributie per seizoen (per 01-06-2017) 

Senioren + Dames (> 18 jaar) € 140,00 

Junioren (11 t/m 17 jaar) € 100,00 

Pupillen (5 t/m 10 jaar) € 85,00 

Bambino (0 t/m 4 jaar) € 20,00 

Rustende lid  /  Verenigingslid € 50,00 

               LET OP: ook pagina 2 invullen! 



Voetbalvereniging G.D.C.  Eethen 
Opgericht 15 oktober 1955. Koninklijk goedgekeurd 19 oktober 1970. 
 
 

 - 2 -

Hierbij geeft ondergetekende v.v. GDC te Eethen een doorlopende machtiging voor het incasseren van het 

(op dat moment geldende) contributiebedrag. De contributie wordt jaarlijks medio augustus van 

onderstaande rekening afgeschreven. Indien ondergetekende niet akkoord gaat met deze afschrijving kan  

hij / zij binnen 56 dagen een verzoek tot terugboeking bij de bank indienen. Bij terugboeking (waardoor 

incassering opnieuw plaats moet vinden) en wanneer er onvoldoende saldo op onderstaande rekening staat 

(waardoor de incassering op dat moment niet plaats kan vinden), wordt €2,50 administratiekosten in 

rekening gebracht. Wanneer een terugboeking plaats vindt omdat hij / zij vergeten is het lidmaatschap tijdig 

te beëindigen, dan worden ook de reeds aan de KNVB betaalde kosten in rekening gebracht. 

 

 

IBAN (rekeningnummer) : _______________________________________ 

(let op: zonder geldige Iban kan de aanmelding niet verwerkt worden) 

 

Achternaam en voorletters : _______________________________________ 

 

Plaats en datum  : _______________________________________ 

 

Handtekening   : _______________________________________ 

 

 

Indien minderjarig: Naam + handtekening ouders / verzorgers : ____________________ 

 

 

 

 

Volledig ingevulde en ondertekende formulieren opsturen naar: 

 

Ledenadministratie v.v. GDC 

p/a Bollenhoef 23 

4266 EW Eethen 

 

Voor vragen: ledenadministratie@vvgdc.nl 

 


