
AANMELDFORMULIER 
 

 

FC Dauwendaele, Kruitmolenlaan 123, 4337 KP  Middelburg, e-mail: secretaris@fcdauwendaele.nl 

Ledenadministratie FCD telefoon:0118 – 612 816,  e-mail: fcdauwendaele@delta.nl 

Ik meld mij (of mijn kind) aan als lid van voetbalvereniging FC Dauwendaele. Voor contributie en 

andere bepalingen: zie de bijlagen bij dit aanmeldformulier. Let op: na aanmelding wordt u 

uitgenodigd voor een gesprek. Als er ruimte is voor plaatsing, wordt de aanmelding omgezet in een 

inschrijving. Aan de aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Naam: 

 
 

Voornaam: 

 
 

Voorletters: 

 
 M/V:  

Adres: 

 
 

Postcode en 

Woonplaats:   

 

 

Telefoon: 

 
 

E-mailadres: 
 

 

Geboortedatum: 
 

 

Geboorteplaats: 

 
 

Nationaliteit: 

 
 

Oude club, zo ja 

tot wanneer 

 

 

Betaling via het 

Jeugdsportfonds 

JA: (indien ja: aanvraagnummer 

vermelden) ……………………… 

NEE:  

 

Pasfoto en identiteitsbewijs 

Ten behoeve van de spelerspas dient een goed lijkende pasfoto te worden bijgevoegd. Dit betreft 

alleen leden van 10 jaar en ouder. Personen van 16 jaar en ouder dienen ten behoeve van de aanvraag 

van een spelerspas een geldig identiteitsbewijs te vermelden. Op verzoek dient deze getoond te 

worden. 
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Soort 

identiteitsbewijs: 

 

 

 

Nummer: 

  
 

Geldig tot: 

 
 

 

Inleveren aanmeldformulier 

Dit formulier inleveren in de kantine van FC Dauwendaele. Dit kan alleen op donderdagavond van 

19.30 – 20.15 uur en op zaterdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.  

 

U mag het volledig ingevulde formulier en de bijlagen ook in de postbus aan de zijkant 

(Kruitmolenlaan) van het clubgebouw doen of per e-mail verzenden aan: secretaris@fcdauwendaele.nl 

en in CC aan fcdauwendaele@delta.nl  

 

 

Datum:  

 

 Handtekening: 

 

 

 

 

 

Bij minderjarigen ook handtekening ouder/verzorger: 

 

 

 

 

 

 

Betaling dient vooraf te geschieden  

Nadat de aanmelding omgezet is in een inschrijving dient het inschrijfgeld en de contributie voor het 

eerste half jaar te worden voldaan. De eerste betaling kan worden overgemaakt op rekening 

NL95INGB0000265157 t.n.v. Voetbalvereniging FC Dauwendaele te Middelburg o.v.v. de naam van het 

nieuwe lid. Ook dient u de machtiging te ondertekenen. 

 

Betaling loopt via het Jeugdsportfonds (aankruisen indien van toepassing) 

 

Aanvraagnummer JSF: ………………………………………………………………… 

mailto:secretaris@fcdauwendaele.nl
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Aanmelding vrijwilligerswerk  

Als lid of ouder wilt u dat uzelf of uw kind kan sporten. Dat is onmogelijk zonder de belangeloze inzet 

van vele vrijwilligers. Daarom doen wij bij uw inschrijving ook een beroep op uw inzet die broodnodig 

is om deze vereniging draaiende te houden en vragen u om onderstaand formulier ingevuld in te 

leveren bij uw inschrijving en machtiging. Voor jeugdleden vragen wij dit aan de ouders. Met enkele 

uren van uw vrije tijd zijn wij al geholpen. Leden of ouders van leden die ten minste 20 uur 

vrijwilligerswerk verrichten krijgen een korting op de jaarcontributie van € 30,00 (wordt achteraf 

verrekend). 

Benader mij voor de volgende vrijwilligerstaak / -taken: 

O elftaltrainer      O scheidsrechter senioren 

 

O keeperstrainer     O scheidsrechter junioren 

 

O (jeugd)leider/teammanager    O scheidsrechter pupillen 

 

O grensrechter      O bestuursdienst zaterdag 

 

O schoonmaakdienst     O activiteitencommissie 

 

O bardienst      O keukendienst    

  

O sponsoren werven     O medewerker website 

 

O onderhoudsmedewerker                                     O medewerker oud papier  

   

O materiaalverzorging                                           O bestuurslid/commissielid  

 

O …………………………… 

 

 

Het vervoer naar uitwedstrijden en het wassen van tenues wordt niet gezien als vrijwilligerswerk. Indien u niks invult 

wordt u door de vereniging ingedeeld. Het niet verrichten van vrijwilligerswerk kan reden zijn om u of uw kind uit te 

sluiten van deelname aan trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. 
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Lidmaatschap 

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de aanmelding is omgezet in een inschrijving en duurt 

tot het einde van het seizoen. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van elk jaar. Het 

lidmaatschap wordt automatisch voortgezet voor een geheel volgend seizoen. Men is dus in principe 

voor een geheel seizoen contributie verschuldigd.        

 

Afmelding 

Afmelding tijdig en uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie: fcdauwendaele@delta.nl.   

 

Contributiecategorieën 

Voor het bepalen van de contributie worden de spelers ingedeeld in drie categorieën: 

Pupillen:  zijn spelers vanaf 5 jaar, die op 1 januari van het jaar waarin het seizoen  

 begint nog geen 12 jaar zijn.      

Junioren:  zijn spelers die op 1 januari van het jaar waarin het seizoen begint 12 jaar of  

 ouder zijn, maar nog geen 18 zijn.       

Senioren: zijn spelers die op 1 januari van het jaar waarin het seizoen begint 18 jaar of  

 ouder zijn. 

 

Contributiebedragen per jaar – seizoen 2021-2022 

Spelende leden senioren junioren pupillen 

Veldvoetbal €  240,-- €  216,-- €  198,-- 

Veldvoetbal studentenlid* €  152,-- €  139,--  

Niet-spelende leden   

Niet-spelend lid €  48,--   

Donateur €  20,--   

 

Bij inschrijving is tevens eenmalig inschrijfgeld van € 5,-- verschuldigd. 

 

Wanneer senioren en ouders van jeugdleden vrijwilligerswerk verrichten worden deze bedragen 

verminderd met € 30,00 bij Veldvoetbal en € 17,00 bij Veldvoetbal studentenlid. Dit wordt achteraf 

verrekend. 

 

 

* = Een studentenlidmaatschap is bestemd voor een lid dat op seizoenbasis niet of incidenteel meetraint en 

maximaal 8 officiële wedstrijden meespeelt, ongeacht of dit veroorzaakt wordt door studie en/of werk. Denk je 

hiervoor in aanmerking te komen, of zijn jouw omstandigheden nog anders, waardoor je van mening bent dat een 

volledige contributie onterecht is, neem dan contact op met secretaris@fcdauwendaele.nl  

 

 

mailto:fcdauwendaele@delta.nl
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Betaling of machtiging bij aanmelding       

Een aanmelding wordt pas in behandeling genomen na inlevering van dit formulier in het clubhuis van 

FC Dauwendaele of verzending per e-mail. Wanneer geen machtiging wordt afgegeven dient vooraf 

twaalf maanden contributie en tevens het inschrijfgeld te worden voldaan, nadat de aanmelding is 

omgezet in een inschrijving, door overmaking op rekening NL95INGB0000265157 t.n.v. 

Voetbalvereniging FC Dauwendaele te Middelburg o.v.v. de naam van het nieuwe lid.  

 

De contributie wordt (na inschrijving) met de door u getekende machtiging automatisch geïncasseerd. 

 

Proeftijd 

Pas na inlevering van dit formulier, het intakegesprek en de acceptatie en inschrijving als lid, kan er 

aan de trainingen deelgenomen worden. Beginnende pupillen worden pas drie weken na inschrijving bij 

de KNVB aangemeld (proeftijd). Indien binnen die proeftijd besloten wordt het lidmaatschap niet voort 

te zetten, kan restitutie plaatsvinden. Hiertoe dient contact te worden opgenomen met de 

penningmeester: penningmeester@fcdauwendaele.nl.   

 

Privacy 

De gegevens, vermeld op dit inschrijfformulier, worden opgenomen in het ledenbestand van de 

vereniging in verband met verenigingsactiviteiten en registratie bij de KNVB. Wij verstrekken de door u 

verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de 

uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.  

mailto:penningmeester@fcdauwendaele.nl
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Machtiging 

Ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging machtiging aan FC Dauwendaele om van zijn/haar 

ondergenoemde rekening de contributie te incasseren per  

  jaar (juli)*    half jaar (juli en januari)* 

* aankruisen van toepassing is. 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Tevens 

geeft ondergetekende toestemming om verschuldigde boetes (zoals boetes naar aanleiding van gele en 

rode kaarten) en eventuele overige administratiekosten van zijn/haar rekening te incasseren. 

Contributie wordt vooraf geïncasseerd. Boetes en administratiekosten worden achteraf geïncasseerd, te 

weten in januari en juli (na afloop seizoen). 

Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u uw bank opdracht geven het geïncasseerde 

bedrag terug te boeken, u heeft hiervoor 30 dagen de tijd. Bij stornering wordt echter de spelerspas 

ingenomen, zodat voetballen en trainen (tijdelijk, totdat er weer is betaald) niet mogelijk is. 

 

IBAN Bankrekening  …………………………………………………………………………  

 

Naam en voorletters ………………………………………………………………………… 

Adres   ………………………………………………………………………… 

Postcode en Plaats ………………………………………………………………………… 

 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven beschreven. 

 

Datum: Handtekening: 

 

Plaats:  

 

 ………………………………… 


