
 

AANMELDINGSFORMULIER  
 

VOETBALVERENIGING BARNEVELD 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij voetbalvereniging Barneveld en hartelijk dank dat je wilt voetballen bij onze vereniging. 

 

Om je inschrijving snel te kunnen verwerken is het belangrijk dat je alle gegevens volledig invult en daar waar nodig zorgt 

voor de juiste handtekeningen, kopieën van gegevens en/of pasfoto’s. 

Formulieren die niet volledig zijn, kunnen we helaas niet in behandeling nemen en vertraagt de inschrijving waardoor je 

pas later kunt gaan voetballen. Bij de vragen op het formulier staat duidelijk aangegeven wanneer je wat moet bijvoegen. 

 

Onderstaand een checklist voor een extra controle: 

      2 Pasfoto’s (vanaf 12 jaar) 

      Kopie legitimatie (vanaf 14 jaar) 

      Ondertekening door ouder / verzorger (tot 16 jaar) 

      Ondertekening van het spelend lid (vanaf 12 jaar) 

 

Machtiging doorlopende SEPA incasso 

De contributiebedragen worden maandelijks door de vereniging automatisch van uw rekening afgeschreven. 

Hiervoor machtigt u de penningmeester van de vereniging om de contributiebedragen te incasseren, het 

machtigingsformulier is bijgevoegd bij dit inschrijfpakket. 

Indien u liever zelf betaald en geen doorlopende incasso wenst dan is dat mogelijk, echter moet u dan de contributie voor 

het hele seizoen vooraf betalen. Wanneer u dit wilt, geef dit dan aan op uw inschrijving. 

 

Vrijwilligers 

Bijgevoegd is er een formulier waarop je kunt aangeven of jij of je ouders vrijwilligerswerk binnen de vereniging wilt 

verrichten. Het is belangrijk dat wij voldoende vrijwilligers hebben om onze mooie vereniging verder te kunnen uitbreiden 

en te kunnen professionaliseren waarbij sport, spel en plezier het belangrijkste blijft. 

Wij stellen het zeer op prijs als je de aanmelding invult en je je als vrijwilliger aanmeldt. 

  

Sponsoren: 

Voetbalvereniging Barneveld biedt verschillende sponsor opties, zoals het plaatsen van een reclamebord langs het veld, 

tenuesponsor van één van onze teams, uw reclame op de schermen in de kantine, wedstrijdaankondiging in Barneveldse 

Krant, wedstrijdballen etc. Ook bieden wij verschillende sponsorpakketten aan. 

 

Indien u interesse heeft om Voetbalvereniging te sponsoren, dan nodigen wij u uit om een E-mailen te sturen naar: 

pr@vvbarneveld.nl zodat wij u volledig kunnen informeren naar onze sponsor mogelijkheden en uw wensen hierin. 

 
 



 
Vertrouwenspersoon: 
Voetbalvereniging Barneveld accepteert ongewenste omgangsvormen niet. Iedereen heeft recht op een prettige 
omgeving voor beoefening van de voetbalsport in een sfeer waarin leden elkaar met respect en sympathie tegemoet 
treden. Het voorkomen van ongewenst gedrag en het bevorderen van een sportsfeer waarin ongewenst gedrag geen kans 
krijgt, is dan ook een zaak van ieder lid van v.v. Barneveld. 
 
Ongewenst gedrag komt helaas meer voor dan doorgaans wordt gedacht. Beleid rondom ongewenste omgangsvormen is 
dan ook een serieuze aangelegenheid. Mocht jij je verhaal kwijt willen dan kan dat via het Vertrouwenspunt Sport van 
NOC* NSF. Meer informatie kan je vinden op onze website. 

 

Contributie: 

Kuikens    €   3,00 p/maand + € 2,50 p/maand vrijwilligersbijdrage 
Pupillen    €   9,50  p/maand + € 2,50 p/maand vrijwilligersbijdrage 
Junioren    € 11,50  p/maand + € 2,50 p/maand vrijwilligersbijdrage 
Senioren   € 16,00 p/maand + € 2,50 p/maand vrijwilligersbijdrage 
G-Senioren   € 16,00 p/maand + € 2,50 p/maand vrijwilligersbijdrage 
Donateurs   €   8,00 p/maand   
 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen wordt beëindigd,blijft u contributie verschuldigd tot het einde van 
het seizoen. 

 

Verwerken persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens wordt door Voetbalvereniging Barneveld uiterst zorgvuldig beheerd en worden opgeslagen in een 

geautomatiseerd bestand. Voetbalvereniging Barneveld draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw 

gegevens en gaat hier zorgvuldig mee om op basis van de hiervoor geldende regelgeving. 

Wij vertrekken gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanmeldformulier 
(Graag duidelijk schrijven in blokletters) 

 

Datum :…………………………       Aanmelding per:………………………… 

 

Persoonsgegevens: 

 

ACHTERNAAM  : ……………………………………………………………………………. MAN / VROUW* 

VOORNAMEN      : ………………………………………………………………………………………………… 
ADRES                : ………………………………………………………………………………………………...  
POSTCODE        : …………………… WOONPLAATS : ………………………………………………… 
TELEFOON           : …………………………………………………………………………………….…………. 
E-MAIL                 : …………………………………………………………………………………….…………. 
GEBOORTEDATUM : ……………………  NATIONALITEIT : ……………………………………………. 
IBAN       : NL ………   ………………       ……………………………………….. 
Bijzonderheden :…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

LEGITIMATIE VERPLICHT VANAF 14 JAAR  
SOORT LEGITIMATIE:       O paspoort        O ID kaart        O vreemdelingendocument 
NUMMER: ………………………………… GELDIG TOT: ……………………           (KOPIE BIJVOEGEN!) 
 

Aanmelding voor: 
AFDELING:                   ZATERDAG / ZONDAG / DAMES / G-TEAM 
                                      Jeugd:                   Categorie: 
    
Spelers vanaf 12 jaar moeten 2 pasfoto inleveren voor het aanmaken van een spelerspas. 
                      

BENT U LID (GEWEEST) VAN EEN ANDERE VOETBALVERENIGING   JA / NEE* 
ZO JA; VAN WELKE VERENIGING?………………………………………………………………………………. .....  
KNVB nummer: ............................................. 
Wanneer speelde u uw laatste competitiewedstrijd?…………………………………………. .............  
 

 

Ondertekening: 

Bij het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de geldende huis en gedragscodes van de 

vereniging.  (Bij leden onder de 16 jaar is een handtekening van één van de ouder(s)/ verzorger(s) verplicht). 

 

Handtekening(en) voor akkoord: 

 

.......................................................................   ....................................................................... 

Ouder / verzorger indien onder de 16 jaar   Aanmelder (vanaf 12 jaar ook ondertekenen) 

Naam:       Naam: 

           

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend deponeren in de brievenbus van de ledenadministratie in de kantine 

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie: tel : 06-19244029 

 

 



 
Gedragscode VVB jeugdafdeling 

 

 

Gedragscode VVB Jeugdafdeling: voor alle betrokkenen, inclusief ouders/verzorgers, jeugdleiders, trainers, 

clubscheidsrechters en alle andere vrijwilligers bij VVB  

De gedragscode geldt op trainingsavonden, wedstrijddagen en andere activiteiten die gerelateerd zijn aan VV 

Barneveld : 

 Wij zijn loyaal aan onze vereniging, wat inhoudt dat wij in ons doen en laten rekening houden met 

de belangen van VVB. Denk o.a. aan beeldvorming, clubimago en risico’s op imagoschade; 

 Wij onthouden ons van verbaal geweld zoals uitschelden en bedreigen; ook het op normaal 

spreekvolume beledigen en/of bedreigen van anderen wordt niet geaccepteerd; 

 Wij onthouden ons van elke vorm van fysiek geweld; 

 Wij onthouden ons van ongewenste intimiteiten; 

 Wij onthouden ons van diefstal van eigendommen van anderen; diefstal is overtreding van Artikel 

310 van het wetboek van Strafrecht en bij constatering daarvan zal aangifte worden gedaan bij de 

politie; 

 In aanwezigheid van medespelers, jeugdleiders, trainers en andere vrijwilligers bij VVB wordt er 

Nederlands gesproken;  

 Wanneer men als ouder/verzorger in het bezit is van een auto dan wordt er verwacht dat men 

voor het spelersvervoer naar uitwedstrijden een bijdrage levert volgens het rijschema;  

Indien betrokkenen zich niet houden aan deze gedragscode, en daarmee de basisgedragsregels overtreden, zijn 

wij genoodzaakt om sancties toe te passen. Afhankelijk van de aard van de overtreding zal de jeugdbestuur, in 

afstemming met de technische commissie jeugd en/of het bestuur, maatregelen nemen.  

De overtreder zal worden aangesproken op het ongewenste gedrag en zal rekening moeten houden met een 

officiële waarschuwing of schorsing. In het ergste gevallen kan er worden besloten tot een ontzegging van het 

lidmaatschap.  

Voor niet-leden die de basisgedragsregels overtreden kan de toegang tot het sportcomplex worden ontzegd.  

Jeugdleiders en trainers die vanuit hun vrijwilligerstaak het meest met de jeugdspelers in contact zijn hebben 

een voorbeeldfunctie.  

Wangedrag van ouders, spelers en begeleiding wordt niet getolereerd.  Een ieder die wangedrag signaleert 

moet hier melding van maken bij het  de jeugdbestuur en/of het bestuur.  

 
 
 
 

 
 



De vereniging steunt op haar vrijwilligers 
 
Een mooie vereniging als VVBarneveld kan niet draaien zonder haar vrijwilligers. Wij willen als vereniging dan ook dat we 
de vrijwilligers hoog in het vaandel hebben staan en dit willen we dan ook waarderen.  
 
Vanaf het seizoen 2011-2012 wordt er bij ieder spelend lid een vrijwilligersbijdrage gevraagd. Dit is € 2,50 per maand en 
komt in zijn geheel ten goede aan de vrijwilligers van VVBarneveld. Van deze bijdrage kunnen de vrijwilligers bijvoorbeeld 
scholing aanvragen of we kunnen als vereniging de leiders/trainers voorzien van trainingspakken. We kunnen de 
commissie leden een BBQ aanbieden of de bar en keuken vrijwilligers kunnen met z’n allen een avondje naar de 
schietvereniging. 
 
De spelende leden kunnen de bijdrage echter ook terugverdienen door vrijwilligerswerk op te pakken. Of de ouders van 
de spelende jeugdleden kunnen dit terugverdienen als ze vrijwilligerswerk oppakken.  
 
VVBarneveld ziet iemand als vrijwilliger die per seizoen minimaal 16 uur vrijwilligerswerk doet. Dit kan bijvoorbeeld 4 
dagdelen achter de bar zijn of een aantal jeugdwedstrijden fluiten. (rijden naar uitwedstrijden en het wassen van shirtjes 
zijn uitgesloten) De vrijwilligers kunnen vervolgens aan het einde van het seizoen een formulier inleveren bij de 
vrijwilligerscommissie (die dit controleert) om de vrijwilligers bijdrage teruggestort te krijgen.  
 
 
Bij nieuwe leden (onder de 16 jaar in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)). 
 

Naam: ………………………………………………  
 

Of bij jeugdleden naam ouder(s)/ verzorger(s) 
 

Naam ouder(s)/ verzorger(s):  ……………………………………………………………. 
 
 

Welke taken zou u of u als ouder verzorger eventueel binnen onze vereniging willen vervullen? 
 

o Coach 
o Trainer 
o Scheidsrechter 
o Bestuurs/ commissielid 
o Administratief medewerker 
o Bar/keukenmedewerker 
o Schoonmaakploeg (maandag ochtend en/of vrijdagochtend) 
o Onderhoudsmedewerker 
o Anders, nl………………………………………………………… 
o Nu nog geen, want ……………………………………………… 

 
 
Opmerkingen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 

   

  Naam incassant  : Voetbalvereniging Barneveld 

   Adres incassant  : Thorbeckelaan 111 

   Postcode incassant : 3771 ED  

   Woonplaats incassant : Barneveld Land incassant : Nederland  

   Incassant ID  : NL55ZZZ401217530000 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam : ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. (Naam rekeninghouder) 

Adres : ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

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

Land : Nederland 

Rekeningnummer (IBAN):  

 

Datum : 

Plaats    : 

Handtekening: 

 

N L                                 

                  Doorlopende   

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de penningmeester van 
Voetbalvereniging Barneveld om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 
een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en overige betalingen en uw 
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van Voetbalvereniging Barneveld. 
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. 
U dient er zorg voor te dragen dat Voetbalvereniging Barneveld maandelijks de bedragen van de 
opgegeven rekening kan incasseren. Indien de incasso niet uitvoerbaar is, dan worden er 
administratiekosten in rekening gebracht. 
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