
Inleveren bij: 

Adm-vvgrasshoppers@hotmail.com of Schermerlaan 6 1718AJ Hoogwoud  

 

Inschrijfformulier 
 

Voetbalvereniging Grasshoppers 
 
 
 

 
Gegevens nieuw lid: 

Naam:  .................................................................................................  M/V 

Adres:  ............................................................................................................  

Postcode/woonplaats  ............................................................................................................  

Geboortedatum:  ............................................................................................................  

06-nummer (moeder):  ............................................................................................................  

06-nummer (vader):  ............................................................................................................  

E-mailadres (moeder):  ............................................................................................................  

E-mailadres (vader):  ............................................................................................................  

 

Contributie 

Hierbij machtigt ………………………………………………………………….. voetbalvereniging Grasshoppers om per 

seizoen de contributie in twee termijnen te incasseren van onderstaand IBAN-rekeningnummer. 

IBAN:  ............................................................................................................  

Ten name van:  ............................................................................................................  

 

ClubCollect verzorgt het innen van de contributie voor Grasshoppers via automatische incasso. Uw 

naam, adres, email, telefoonnummer en IBAN geven we daarom door aan ClubCollect. Clubcollect 

gebruikt deze gegevens alleen voor het innen van de contributie en de administratie hiervan. 

 

Afmelden 

We behouden natuurlijk graag iedereen als lid van Grasshoppers! Als er toch een reden is om te 

stoppen, geef de afmelding dan door voor 1 mei, van het voorafgaande seizoen. Voor ons belangrijk 

voor het maken van de teamindelingen voor het seizoen daarna. Als je na 1 mei afmeldt brengen wij 

de volledige contributie in rekening. Ook vanwege de KNVB-kosten die grasshoppers moet afdragen.  

 

Wat doen wij met uw gegevens? 

Wij gebruiken uw (kind zijn of haar) gegevens alleen als het echt nodig is en doen dit zo zorgvuldig 

mogelijk. Hoe wij dit precies doen kunt u terug lezen in onze privacyverklaring op de website. 

 

Vrijwilligers 

Grasshoppers maken we met z’n allen. Dat maakt onze vereniging uniek! Onze vereniging kan niet 

zonder vrijwilligers. We hopen daarom dat iedereen een bijdrage levert. We nemen telefonisch contact 

met u op om te bespreken of en wat u voor onze vereniging kan betekenen. Vele handen maken licht 

werk en het is leuk om te doen! 
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Ook van de kinderen verwachten we dat ze soms een bijdrage leveren. Vanaf de jeugd onder 13 

worden ze bijvoorbeeld gevraagd om hyacinten en lootjes te verkopen.  

 

Meer informatie? 

Meer informatie is te vinden op www.vv-grasshoppers.nl. Hier vindt u ook de contactgegevens van het 

(jeugd)bestuur.   

 

Ondertekening 

 

 

Handtekening:   …………………………………………………………  

Naam:   ………………………………………………………… 

Datum:   ………………………………………………………… 
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