
Aanmeldformulier vv GEO 
 

Sportpark v.v. GEO 

W F Hildebrandstraat 15c 

9798 PH GARMERWOLDE 

tel: 050 - 541 31 08 

www.vvgeo.nl 

 

Wil je lid worden van vv GEO, maar was je in één van de voorgaande drie seizoenen lid van 
een andere voetbalvereniging, controleer dan of je aan alle financiële verplichtingen van de 
betreffende vereniging hebt voldaan 

 

Ja, ik ben in de afgelopen drie seizoenen lid geweest van een andere vereniging en 
het betreft een overschrijving. 

 
Persoonsgegevens 

 
Achternaam   

 

Roepnaam Voorletters    
 

Geboortedatum  Geslacht M / V 

Geboorteplaats   

Adres    
 

Postcode en woonplaats   
 

Telefoon   
 

Emailadres   
 

Soort lidmaatschap: veldvoetbal / trainingslid/ niet-spelend lid (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder dient men volgens de KNVB-reglementen een 

geldig legitimatiebewijs voorzien van pasfoto (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) te tonen, of 

kopie bij het aanmeldingsformulier te voegen ter controle van de gegevens. 

 
Paspoort-, rijbewijs- of identiteitskaartnummer (doorhalen wat niet van toepassing is) 

               

 

Bij aanmelding van leden van 11 jaar en ouder dient men volgens de KNVB reglementen een 

(pas)foto van zichzelf te verwerken in de KNVB Wedstrijdzaken app. Dit t.b.v. de digitale 

KNVB-spelerspas. Dit kan elk lid tot 1 november zelf doen in de betreffende app wanneer hij 

of zij zich registreert bij deze app met hetzelfde e-mailadres als hierboven is ingevuld. Liever 

dat GEO dit regelt? Dat kan ook, stuur de foto dan mee met dit formulier. 

 

KNVB regel is: Geen foto is niet voetballen ! 

http://www.vvgeo.nl/
http://www.vvgeo.nl/


 
   Contributie: 

 Het lidmaatschap van vv GEO is alleen mogelijk indien onderstaande machtiging tot 
automatisch incasso van de contributie en eventuele KNVB boetes wordt  ingevuld en 
ondertekend. 

 
Contributie per seizoen (inclusief 15 euro kledinggeld) 

Senioren: 160 euro 

JO17 t/m JO19: 125 euro 

JO14 t/m JO16: 115 euro 

JO9 t/m JO13: 100 euro 
 

Contributie per half jaar 

Trainingslid: 40 euro 

Niet spelend lid: 25 euro 

 
Beëindiging van het lidmaatschap tijdens het seizoen is niet mogelijk. Het seizoen loopt van 

1 juni t/m 31 mei. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de 

secretaris van de vv GEO, uiterlijk 14 dagen voor het einde van het seizoen. 

 
MACHTIGING 

Ondergetekende machtigt hierbij de 

voetbalvereniging vv GEO om periodiek de verschuldigde contributie en eventuele KNVB 

boetes van zijn of haar giro- of bankrekening af te schrijven tot aan  het beëindigen van 

zijn/haar lidmaatschap. 

 
Mijn giro/bank IBAN rekening is 

                  

 
Naam nieuw lid:   

 

Gaat spelen in team/elftal:    
 

Geboortedatum nieuw lid:   
 

Tenaamstelling    
 

Adres    
 

Postcode en Woonplaats    
 

Afschrijving vindt plaats in twee termijnen, in de maand november en april 

(vooraankondiging op www.vvgeo.nl) 

Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. Bij 

minderjarigen dient één van de ouders/verzorgers te ondertekenen. 

 
Datum  ------------------ --------------- 

 

 
 
 
 

(handtekening) 

 
Formulier inleveren bij de secretaris van vv GEO 

Dhr. M.Welling, De Klerkstraat 30 A 9731 MN Groningen of in het postvak van de secretaris in 
het clubhuis van de vv GEO of per e-mail via: matthijswelling@home.nl 

http://www.vvgeo.nl/
http://www.vvgeo.nl/
mailto:matthijswelling@home.nl

