
  Aanmeldingsformulier Achilles 1894 seizoen 2015-2016   

Voorletter(s):   Roepnaam:   

Achternaam:   Geslacht: m/v (*) 

Geboorteplaats:   Geboortedatum:   

Adres:   Postcode en woonplaats:   

Nationaliteit:   Telefoonnummer:   

Mailadres:   Telefoonnummer mobiel:   

Handtekening:   (Bij junioren en pupillen handtekening van ouder/verzorger) 

In één van de 3 voorgaande seizoenen lid 
geweest van VV: **  

  Datum:   

** zo ja, dan dient u overschrijving aan te 
vragen bij uw oude vereniging!!! 

 Veld/zaal/niet spelend *  

  * s.v.p. aangeven  

Voor- en achternaam vader/verzorger:     

Adres en telefoonnummer:     

Mailadres:       

Beroep:   Opleiding:   

Vrijetijdsbesteding:       

Mogelijke tijdsbesteding aan Achilles 1894: elke week / elke maand / af en toe (*)     

Voorkeur: kantinewerkzaamheden / onderhoudswerkzaamheden / schoonmaakwerkzaamheden / hulp bij organiseren toernooien / PR / scheidsrechter / 

hulp bij acties / bestuurlijke functie / ondersteuning van jeugd / hulp bij kaartverkoop / anders:                                                                         (*) 

Voor- en achternaam moeder/verzorger:     

Adres en telefoonnummer:     

Mailadres:       

Beroep:   Opleiding:   

Vrijetijdsbesteding:       

Mogelijke tijdsbesteding aan Achilles 1894: elke week / elke maand / af en toe (*)     

Voorkeur: kantinewerkzaamheden / onderhoudswerkzaamheden / schoonmaakwerkzaamheden / hulp bij organiseren toernooien / PR / scheidsrechter / 

hulp bij acties / bestuurlijke functie / ondersteuning van jeugd / hulp bij kaartverkoop / anders:                                                                         (*) 

    
NB! Kopie van een geldig legitimatiebewijs (vanaf 16 jaar) en een pasfoto (vanaf D-pupillen (geboren op of na 1/1/2003)) bijvoegen! Uw 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.                                                            zoz 



Achilles 1894, Ledenadministratie en contributie: K. Haanstra 

Postbus 565, 9400 AN  ASSEN, 06-47935502 (na 19.00 uur)  

Rabobank Assen NL19 RABO 0106 9797 52 t.n.v. Achilles 1894 

CONTRIBUTIEREGELING SEIZOEN 2015-2016 

Categorie Periode Per maand Per jaar 

Kabouter Geboren in periode 1-1-2009 t/m 31-12-2010 €   0,00 €    0,00 

F-pupil Geboren in periode 1-1-2007 t/m 31-12-2008 € 14,94 € 179,28 

E-pupil Geboren in periode 1-1-2005 t/m 31-12-2006 € 15,91 € 190,92 

D-pupil Geboren in periode 1-1-2003 t/m 31-12-2004 € 16,78 € 201,36  

C-junior Geboren in periode 1-1-2001 t/m 31-12-2002 € 17,80 € 213,60 

B-junior Geboren in periode 1-1-1999 t/m 31-12-2000 € 18,72 € 224,64 

A-junior Geboren in periode 1-1-1997 t/m 31-12-1998 € 19,64 € 235,68 

Senior Veld Geboren voor 1-1-1997 € 22,44 € 269,28 

Senior Zaal Geboren voor 1-1-1997 € 19,64 € 235,68 

Senior Veld + Zaal Geboren voor 1-1-1997 € 25,16 € 301,92 

Niet spelend lid Geboren voor 1-1-2009 € 11,32 

 

€ 135,84 

Korting 65+ Geboren voor 1-1-1951 20% 20% 

Korting 2e jeugdlid Geboren na 31-12-1996 10% 10% 

Korting 3e jeugdlid Geboren na 31-12-1997 20% 20% 

 

N.B. Betaling van contributie zal via automatische incasso geschieden. Hier kan alleen om bijzondere redenen van worden afgeweken. Dit ter beoordeling van het 
bestuur. 

 

ALGEMENE SPELREGELS 

 Alle contributies zijn inclusief lidmaatschap KNVB en verzekering KNVB. 
 Incasso van de contributie geschiedt op de eerste maand. 
 Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen zich bij aanmelding te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 
 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 1 verenigingsjaar. Het verenigingsjaar eindigt op 30 juni van ieder kalenderjaar. 

 Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk of per email plaats te hebben bij de ledenadministratie vóór 30 juni 2016.  
 

Ingeval het lidmaatschap gedurende het seizoen 2015-2016 wordt opgezegd is het betreffende lid contributie verschuldigd tot en met 30 juni 2016. 

Elk lid van Achilles 1894 conformeert zich middels het ondertekenen van het aanmeldingsformulier aan de gedragscode: zie www.achilles1894.nl, onder 

Mededelingen 

Wilt u uw contributie gedeeltelijk terugverdienen?  

In het artikel met de titel "Verhoging contributie gedeeltelijk terug te verdienen", dat op 27 juni 2013 op de website www.achilles1894.nl is gepubliceerd wordt nader 
uitleg gegeven omtrent de wijze waarop u e.e.a. kunt bewerkstelligen. 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.achilles1894.nl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machtiging doorlopende S€PA Incasso 

 

Naam:    Achilles 1894 
Adres:    Postbus 565 
Postcode/Plaats:  9400 AN  ASSEN 

Land:    Nederland 
Incassant ID:   NL78ZZZ400455620000 
 
Kenmerk machtiging: BBBD78K # 
 
# wordt ingevuld door de ledenadministratie Achilles 1894 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:  
 Achilles 1894 om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af 

te schrijven wegens contributie en overige periodieke bedragen (boetes); en 
 uw bank om maandelijks */ eenmaal per jaar * een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Achilles 1894. 
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden  
 
 

Naam en Voorletters:   ______________________________________ 

 
Adres:     ______________________________________ 
 
Postcode/woonplaats:   ______________________________________ 
 
Land:     ______________________________________ 

 
IBAN rekeningnummer:  ______________________________________ 
 
Plaats en datum:   ______________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Handtekening:    ______________________________________ 
 
* Keuze maken maandelijks betalen of eenmaal per jaar!! 


