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Versie 0.3 2018 

Inschrijfformulier  
 

Persoonsgegevens 
 
Achternaam: …………………………………………………………. Tussenvoegsel: ……………………………………………… 

 
Roepnaam: …………………………………………………………. Voorletters: ……………………………………………… 

 
Nationaliteit: …………………………………………………………. Geslacht: Man / Vrouw 

 
Geboortedatum: …………………………………………………………. Geboorteplaats: ……………………………………………… 

 
Legitimatie verplicht vanaf 11 jaar 
Legitimatiesoort: Paspoort/Identiteitskaart/Rijbewijs Legitimatienummer: ……………………………………………… 

Adresgegevens 
 
Straat:  Huisnummer: ……………………………………………… 

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

Contactgegevens 
 
Telefoon: …………………………………………………………. Mobiel: ……………………………………………… 
    
E-mailadres: ………………………………………………………….   
    
    

Extra in te leveren bescheiden  
(in te leveren bij contactpersoon of per post meesturen bij inschrijfformulier)  

Ja /Nee Bent u of is uw zoon/dochter 11 jaar of ouder? - Kopie van een geldig legitimatiebewijs 
    
Ja /Nee Heeft u of uw zoon / dochter één van de laatste 3 jaar gevoetbald? 
 - Voor senioren en junioren: Overschrijvingsformulier 
 - Voor pupillen: Verklaring speelgerechtigheid 
   

Ondertekening 
De gegevens vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van RKVV Grenswachters. 
Ondergetekende geeft hierbij tevens toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB i.v.m. de 
aanmelding als lid. 
 
Plaats ondertekening: …………………………………………………. Datum: ……………………………………… 

 
 

Naam ondertekenaar: 
 

…………………………………………………. Handtekening: ……………………………………… 

 
Voor minderjarige jeugdleden dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen of de mail te versturen. 
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Je hebt interesse om te gaan voetballen bij Grenswachters, dan volgt hier wat informatie: 

Jeugdleden: 

Je begint bij een groep leeftijdgenoten op proef mee te trainen.  Let wel, je bent dan nog geen lid van de KNVB.  

Na ongeveer een maand wordt in overleg met je ouders beslist of je echt gaat voetballen. 

Kinderen beneden 6 jaar (Kabouters genaamd) spelen nog geen competitie. Wel worden regelmatig wedstrijden 

tegen leeftijdgenoten van andere verenigingen in de omgeving gespeeld. Ook mag je meedoen aan andere 

activiteiten zoals Sinterklaas etc. 

Voetbalkleding: 

Alle teams bij Grenswachters moeten  uitkomen in shirts, broeken en sokken in de clubkleuren Geel en Groen. 

Voor de wedstrijden heb je dan ook nog voetbalschoenen en scheenbeschermers nodig.  

Sport kleding voor de trainingsavonden zijn vrij te kiezen, GEEN Grenswachters clubtenue. 

Contributie: 

Leeftijd Contributie per seizoen 

Onder 6 jaar €70,00 

Vanaf 6 jaar €95,00 

Vanaf 11 jaar €105,00 

Vanaf 13 jaar €115,00 

Vanaf 17 jaar €125,00 

Mannen vanaf 19 jaar €150,00 

Dames van 19 jaar €135,00 

 

Peildatum: Leeftijd per  1 augustus van het startende seizoen. 

Seizoen 

Het seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. 

Wanneer je tijdens het seizoen lid wordt, betaal je een evenredig deel van de jaarcontributie, afgerond op één 

kwartaal. 

Opzegging lidmaatschap 

Een eventuele opzegging van het lidmaatschap moet tenminste één maand voor het einde van het seizoenschriftelijk 

bij het secretariaat worden ingediend. Zolang er geen schriftelijke afmelding op het secretariaat aanwezig is, blijft 

men contributie plichtig. 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 31 mei. Dit i.v.m de competitie-indeling en de afdracht 

van contributie aan de KNVB. Ook overschrijvingen van en naar een nieuwe club dienen te geschieden voor 31 mei. 

Wijze van betaling van de contributie: Contant op betalings dagen (deze worden per seizoen gemeld).  

U kunt ook het bedrag storten , voor de algemene betalings dagen. 

Het contributiebedrag op rekeningnummer NL37RABO0140506411 (BIC: RABONL2U) ten name van  

R.K.V.V. Grenswachters o.v.v. speler naam en team. 


