
W.V.V. WAGENINGEN 
 Opgericht 27 augustus 1911 – Koninklijk goedgekeurd 15 juni 1964 – Aangesloten bij de KNVB, district Oost 

 AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN 

Achternaam  :  __________________________________________________M / V 

Roepnaam en voorletters :   __________________________________________________ 

Adres :                                   __________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats:   __________________________________________________ 

Telefoon:        ___________________   Mobiel:  _______________________ 

Emailadres:         ___________________________________________________ 

Geboortedatum:      ________________  Geboorteplaats:  ___________________ 

Nationaliteit :        ___________________________________________________ 

Paspoort/ID nummer:     ___________________________________________________ 

(alleen nodig als nieuw lid ouder is dan 16 jaar) 

Handtekening:                _______________________________________________________________________________ 
(ouder/verzorger voor zover van toepassing voor jeugdleden) 

Voor nieuwe leden die 10 jaar of ouder zijn geldt dat met dit aanmeldingsformulier ook een pasfoto 

moet worden ingeleverd voor de verplichte KNVB spelerspas. 

Dit aanmeldingsformulier + (indien nodig) pasfoto kan worden ingeleverd bij: 

1. In het clubhuis bij het wedstrijdsecretariaat of aan de bar

2. Bij de ledenadministratie : Wesley Vullings,  Postbus 139,   6700 AC Wageningen

Lidmaatschapstarieven per seizoen (1 juli t/m 30 juni) zijn in euro’s per maand : 

Mini’s (tot 6 jaar)       €    0,- 

Pupillen (6 t/m 12 jaar)     €    5,50 

Junioren (13 t/m 18 jaar)   €    7,50 

Senioren      €  17,- 

Ondersteunende leden    €    6,- 

Donateurs   €    3,50 
Bij een tussentijdse opzegging/overschrijving dient de volledige contributie t/m juni te worden betaald. Opzegging of een verzoek 
tot overschrijving kan uitsluitend schriftelijk en via de ledenadministratie op leden@wvv-wageningen.nl . Schriftelijke opzegging dient 
uiterlijk op 30 juni binnen te zijn. Uiteraard is het ook mogelijk de contributie jaarlijks aan het begin van het seizoen te voldoen. 

Voor het voldoen van de contributie via maandelijkse incasso: 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Voetbalvereniging WVV Wageningen 

om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens maandelijkse contributie: 

IBAN nummer :      ______________________________________________________ 

Ten name van :      ______________________________________________________ 

Adres :       ______________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats:  ______________________________________________________ 

Datum :       ______________________________________________________ 

Handtekening :      ______________________________________________________ 
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