
Randweg 3 

4191 NN Geldermalsen 

Tel: 0345-573171 

info@gvv-geldermalsen.nl 

www.gvv-geldermalsen.nl 

 

 

Voetbalvereniging G.V.V. Geldermalsen 
Opgericht 10 mei 1930 – Koninklijk goedgekeurd 4 september 1958 

 

 

Aanmeldingsformulier 

Soort lidmaatschap:  

o Spelend lid 

o Donateur    

Soort lid:         Jaar contributie: 

o Senioren        € 216,00   

o Senioren die alleen deelnemen aan 35+ & 45+ competities  € 90,00  

o Junioren Onder 14 t/m Onder 19 teams    € 142,00    

o Pupillen Onder 6 t/m Onder 13 teams     € 122,00   

Inning van de contributie hebben wij uitbesteed aan Nikki. U ontvangt via Nikki ook het betalingsverzoek van de contributie. 

 

wat moet u weten: Heeft u een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm? 

Dan kunt u subsidie voor culturele en sportieve activiteiten aanvragen. 

U kunt per gezinslid € 350,- ontvangen. Deze subsidie geldt zowel voor kinderen als volwassenen. 

HTTPS://geldermalsen.nl/Inwoners/Digitale_Balie/Werk_en_Inkomen/Minimaregeling/subsidie_culturele_en_sportieve_activiteiten 

Roepnaam: ______________________  Voorletters:  ________________________ 

Achternaam: ______________________  Geslacht: M/V   ________________________ 

Adres:  ______________________  Geboorteplaats:  ________________________ 

Postcode: ______________________  Geboortedatum:  ________________________ 

Woonplaats: ______________________  Nationaliteit:  ________________________ 

Telefoonnr: ______________________  Soort legitimatie:   ________________________ 

Mobiel nr: ______________________  Legitimatie nr:  ________________________ 

E-mail:  ______________________  School (alleen jeugd) ________________________ 

o Ik heb een digitale pasfoto inclusief mijn volledige naam naar info@gvv-geldermalsen.nl gestuurd. 

o Ik heb minder dan 5 jaar geleden bij een andere voetbalvereniging gevoetbald. 

Vorige vereniging: _____________________________________________________________________ 

 
Vrijwilligerswerk 

G.V.V. bestaat net als andere verenigingen uit een vrijwilligersorganisatie. Voor ieder lid binnen G.V.V. wordt het mogelijk 

gemaakt om te voetballen, door de inzet van onze vrijwilligers. 

Aan elk lid en zijn of haar ouders/verzorgers wordt gevraagd welke bijdrage zij kunnen leveren binnen onze vereniging. 

o Ik begrijp dat het noodzakelijk is dat ieder lid minimaal 15 uur vrijwilligerswerk doet en meld mij hiervoor aan. 

Zie de website www.gvv-geldermalsen.nl voor de mogelijke functies. 

o Helaas zie ik geen mogelijkheid om onze club fysiek te ondersteunen, maar betaal ik € 150,- ter compensatie. 

Ontvangen door: ________________ Ingevoerd in sportlink door: ____________  Datum: ____________ 

Samenvatting van de bepalingen in de statuten omtrent de contributie: 

Artikel 2, lid 1: 

Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

 

Artikel 8, lid 1: 

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene van tijd tot tijd wordt vastgesteld. Zij kunnen 

daartoe in verschillende categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 

Artikel 8, lid 3: 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

 

Artikel 10: lid 3: 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met 

inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of 

van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

 

Een kopie van de statuten en/of huiselijk regelement wordt op aanvraag verzonden 
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