
c.s. VITESSE DELFT 
AANMELDINGSFORMULIER 

 
 

 
 
Achternaam ............................................................................................................................... 

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

Geboortedatum  …………………………………… geslacht M   /   V 

nationaliteit       NL/  …………………………….... 

Straat + huisnummer............................................................................................................................. 

Postcode en woonplaat DELFT/.......................................................................................................... 

telefoonnrs.: 015 - …........................ / 06 - ............................. 

e-mailadres  …….…………………………………. 

geboorteplaats  ……………………………………. 

legitimatiebewijs:   rijbewijs / paspoort / …………………………   nummer …………………………….. 

 
 status (z.o.z.) 

 
0 pupil 0 junior 0 gezinskorting 0 senior            
 
0 zaalvoetbal 0 veld + zaal 0 niet spelend 0 jeugdleider 
 
0 donateur 0 donateur 65 + 0 55 + gym 0 mini pupil 
 

(gewenste status aankruisen) 
  

 
relatienummer KNVB ………………….……….. elftal VELD  ……….…...  elftal ZAAL  …….…….. 
 
vorige vereniging (indien van toepassing)*…………………………………………………………………. 
 

intakegesprek datum …………………….. door …………………………………………………………… 

 
 

Leden van 16 jaar en ouder moeten het type legitimatiebewijs en het nummer 
hiervan invullen in verband met aanmelding bij de KNVB. 

Voor jeugdleden geldt, dat ze pas in een team worden geplaatst, wanneer ze samen met ouders/verzorgers 
hebben kennisgemaakt met de jeugdcommissie. 

Lidmaatschap geldt voor een heel seizoen van 1 juli tot 30 juni. Opzeggen uiterlijk 2 juni, 
anders is voor het hele daaropvolgende seizoen contributie verschuldigd. 

 

➔  U bent VERPLICHT de contributie te betalen via de automatische incasso.   
Daartoe dient u bijgaand formulier in te vullen en te ondertekenen. 

 
* Wanneer u de afgelopen drie jaar bij een andere vereniging lid bent geweest het KNVB-
lidmaatschapsnummer opvragen. Na inschrijving bij Vitesse Delft, moet de vorige vereniging u vrijgeven. 
 
Delft,                                                      

 
  (handtekening) 

Z.O.Z. 

 



CONTRIBUTIEBEDRAGEN PER JAAR 

 

SEIZOEN  2019 – 2020 
Contributiebedragen zijn vastgesteld op de ALV op 11 juli 2019 

 
status Geboortejaar elftal/team contributie per jaar 

     

mini pupil 2013 of later Mini/ JO7 € 0,00 

     

pupil 2012 1e jaars JO9 € 168,00 

pupil 2011 2e jaars JO9 € 174,00 

     

pupil 2010 1e jaars JO11 € 178,00 

pupil 2009 2e jaars JO11 € 181,00 

     

pupil 2008 1e jaars JO13 € 184,00 

pupil 2007 2e jaars JO13 € 188,00 

     

junior 2006 1e jaars JO15 € 195,00 

junior 2005 2e jaars JO15 € 199,00 

     

junior 2004 1e jaars JO17 € 204,00 

junior 2003 2e jaars JO17 € 210,00 

     

junior 2002 1e jaars JO19 € 220,00 

junior 2001 2e jaars JO19 € 225,00 

     

senior 2000 1e jaars sen € 255,00 

senior 1999 2e jaars sen € 260,00 

senior 1998 3e jaars sen € 264,00 

senior 1997 4e jaars sen € 268,00 

senior 1996 of eerder  € 270,00 

     

Zaal  - € 228,00 

veld + zaal  - € 368,00 

     

niet spelend  - € 128,00 

55+ gym  - € 4,00 per 
les 

     

Donateur  - € 57,00 

donateur 65+  - € 54,00 

     
 

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,00. 

Toelichting gezinskorting: Bij meer dan één jeugdlid (pupil of junior) in één gezin, dat niet gebruik maakt van 

het jeugdsportfonds, krijgt het op-één-na oudste jeugdlid 10% korting op de contributie. Bij twee of meer oudere 
jeugdleden in hetzelfde gezin, is de korting 20%. 
 
 

Z.O.Z. 



Machting automatische afschrijving contributie 

c.s. Vitesse Delft 
 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 
 

Contributierekening Vitesse Delft 
Postbus 576 
2600 AN  Delft 

 
om van zijn/haar hieronder vermelde bank- of girorekening bedragen af te schrijven ten behoeve van de betaling 
van de contributie aan c.s. Vitesse Delft. 
 
Bank-/girorekeningnummer: …………………………………………………. 
 
Naam rekeninghouder:     …………………………………………………. 
 
Adres:    …………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………. 
 
 
Ten behoeve van de volgende personen mag de contributie van deze rekening worden afgeschreven: 
 
Naam:  ……………………………………..  geboortedatum:   ………….  
 
Naam:  ……………………………………..  geboortedatum:   …………. 
 
Naam:  ……………………………………..  geboortedatum:   …………. 
 
Naam:  ……………………………………..  geboortedatum:   …………. 
 
De afschrijving dient plaats te vinden per  drie termijnen (juli-september-november)   /  jaar  *). 
 
Voorwaarden: 

• Als u het niet eens bent met een automatische afschrijving dan kunt u binnen 30 dagen 
uw bank of giro opdracht geven het afgeschreven bedrag terug te boeken. 

• U kunt deze machtiging op elk gewenst moment intrekken door hiervan melding te doen 
      aan de contributie-administratie. 

• Wanneer u uw lidmaatschap opzegt vervalt deze machtiging automatisch.   
 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden.  
 
 
 
Datum:  ……………   Handtekening:  ………………………… 
 
 
*)  doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z.O.Z. 



CONTRIBUTIEBEDRAGEN PER JAAR 

 

SEIZOEN  2019 – 2020 
Contributiebedragen zijn vastgesteld op de ALV op 11 juli 2019 

 
Status Geboortejaar elftal/team contributie per jaar 

     

mini pupil 2013 of later mini / JO7 € 0,00 

     

Pupil 2012 1e jaars JO9 € 168,00 

Pupil 2011 2e jaars JO9 € 174,00 

     

Pupil 2010 1e jaars JO11 € 178,00 

Pupil 2009 2e jaars JO11 € 181,00 

     

Pupil 2008 1e jaars JO13 € 184,00 

Pupil 2007 2e jaars JO13 € 188,00 

     

Junior 2006 1e jaars JO15 € 195,00 

Junior 2005 2e jaars JO15 € 199,00 

     

Junior 2004 1e jaars JO17 € 204,00 

Junior 2003 2e jaars JO17 € 210,00 

     

Junior 2002 1e jaars JO19 € 220,00 

Junior 2001 2e jaars JO19 € 225,00 

     

Senior 2000 1e jaars sen € 255,00 

Senior 1999 2e jaars sen € 260,00 

Senior 1998 3e jaars sen € 264,00 

Senior 1997 4e jaars sen € 268,00 

Senior 1996 of eerder  € 270,00 

     

Zaal  - € 228,00 

veld + zaal  - € 368,00 

     

niet spelend  - € 128,00 

55+ gym  - € 4,00 per 
les 

     

Donateur  - € 57,00 

donateur 65+  - € 54,00 

     
 

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,00. 

Toelichting gezinskorting: Bij meer dan één jeugdlid (pupil of junior) in één gezin, dat niet gebruik maakt van 

het jeugdsportfonds, krijgt het op-één-na oudste jeugdlid 10% korting op de contributie. Bij twee of meer oudere 
jeugdleden in hetzelfde gezin, is de korting 20%. 
 
 

Z.O.Z. 


