
 

 

Inleveren bij Adm-vvgrasshoppers@hotmail.com of Schermerlaan 6 Hoogwoud. Meer informatie en 
contactgegevens op www.vv-grasshoppers.nl.  

Inschrijfformulier 
Voetbalvereniging Grasshoppers 

 
SCHRIJF DUIDELIJK EN LEESBAAR 

 
Gegevens nieuw lid: 

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

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

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

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

Nationaliteit:  .......................................................................................................................................  

06-nummer:  .......................................................................................................................................  

E-mailadres:  .......................................................................................................................................  

 
Optioneel voor een jeugdlid: 

06-nummer (2e ouder):  .......................................................................................................................................  

E-mailadres (2e ouder):  .......................................................................................................................................  

 
Contributie 

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

seizoen de contributie1 in twee termijnen te incasseren van IBAN-rekeningnummer: 

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

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

 
Regels opzeggen lidmaatschap 

We hopen natuurlijk dat je het naar je zin hebt en bij Grasshoppers blijft voetballen. Twijfel je?  Bespreek 

het met ons. Dan kunnen we hopelijk nog iets doen. Wil je toch je lidmaatschap opzeggen2?  

✓ Geef je opzegging door vóór 15 mei van dit seizoen. 

Het is belangrijk dat je uiterlijk 15 mei laat weten dat je het lidmaatschap wilt opzeggen. Liefst 

eerder! Wij zijn namelijk vanaf maart al bezig met het maken van de teamindelingen. Om dat goed te 

doen, is het belangrijk dat we weten hoeveel leden het volgende seizoen voetballen bij Grasshoppers. 

✓ Als je opzegt na 31 mei, dan brengen wij de volledige contributie in rekening. 

 
1 Zie Ledenadministratie en contributie | vv Grasshoppers (vv-grasshoppers.nl) voor de contributiebedragen. ClubCollect verzorgt het innen van 

de contributie voor Grasshoppers via automatische incasso. 
2 Hieronder valt stoppen met voetballen en overschrijven naar een andere vereniging. 
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Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 4 weken voor 

afloop van het boekjaar3. Het boekjaar van Grasshoppers loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De 

uiterste afmelddatum is daarom 31 mei. Als je niet voor 31 mei hebt opgezegd, ben je weer een 

lidmaatschap aangegaan voor het volgende seizoen. Daarom brengen wij de volledige contributie van 

het volgende seizoen in rekening.  

✓ Mail je afmelding naar Adm-vvgrasshoppers@hotmail.com.  

✓ Afmelden via de trainer of begeleider is geen geldige afmelding. 

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. Vele handen maken licht werk en het is 

leuk om te doen!  

 

Vink aan als je interesse hebt in: 

 Een team coachen en/of trainen. 

 Af en toe helpen in de kantine op zaterdag of zondag. 

 Af en toe bestuursdienst draaien op zaterdag (uitzetten velden, ontvangst scheidsrechter en 

tegenstanders, uitslagen invoeren) 

 Af en toe de kleedkamers en toiletten schoonmaken (1 uur). 

 Helpen met het onderhoud van ons complex. 

 Het hoofd- of jeugdbestuur of een commissie (activiteiten, sponsoring, vrijwilligers, voetbalzaken). 

We nemen contact met je op om het verder te bespreken. Je zit nog nergens aan vast. 

 

Wat doen wij met je gegevens? 

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

mogelijk. Hoe wij dit precies doen kun je lezen in onze privacyverklaring op de website. 

 

Ondertekening 

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

Naam:   ………………………………………………………… 

Datum:   ………………………………………………………… 

 
3 Burgerlijk wetboek artikel 36 en statuten van Grasshoppers 
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