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Ondergetekende (ouder/verzorger van:)       

 

                         

Achternaam:  Roepnaam:  

                         

Voorletters  Geboortedatum:  

                         

Geboorteplaats:  Nationaliteit:  

                         

Adres:              

                         

Postcode  Woonplaats:  

                         

Email  Telefoon:   

                         

Laatst gespeelde vereniging:  Laatst gespeeld dd:  

                   

KNVB-lidnummer:           

                   

  
Verklaart hierbij akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en kennis te hebben genomen van de aanvullende opmerkingen. 
Hierbij wordt verklaard dat aan alle vermelde verplichtingen wordt voldaan. Bij een minderjarige verbinden de ouders/verzorgers zich 
mee. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u FC Dordrecht Amateurs toestemming om uw gegevens te beheren. Uiteraard 
worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. 
 
1. Het lidmaatschap geldt voor minimaal één competitie en duurt in ieder geval tot het einde van het verenigingsjaar (30 juni). 
2. De contributie dient te worden betaald tot het einde van het verenigingsjaar. 
3. Men is verplicht om na aanmelding, tussentijds opzeggen of tussentijds overschrijven, de lopende competitie uit te spelen, behoudens 
situaties van overmacht; dit laatste ter beoordeling van het (jeugd)bestuur. De contributieverplichting als genoemd onder punt 2 blijft 
onverminderd van kracht. 
4. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. De opzegging moet uiterlijk op 15 juni 
van het lopende verenigingsjaar door de vereniging zijn ontvangen. Zonder bewijs van opzegging wordt het lidmaatschap automatisch 
verlengd. 
5. Boetes voor overtredingen, opgelegd door de KNVB evenals vorderingen van derden op individuele leden, zijn voor rekening van het 
betreffende lid. 
6. U op de hoogte  bent gebracht en gaat akkoord gaat met het huishoudelijk reglement ,de statuten  en het uitgevoerde 
vrijwilligersbeleid van  FC Dordrecht Amateurs . 
 

Indien u 16 jaar of ouder bent en/of niet eerder bent uitgekomen voor de KNVB, dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs, 
zoals een paspoort, rijbewijs of ID-kaart, samen met dit formulier in te leveren. 

Plaats:   

Datum:   

Handtekening 
(ouder/verzorger):   

FC DORDRECHT AMATEURS 

IN SCHR IJ FFOR M U L IER  
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AANVULLENDE OPMERKINGEN: 
 

In de regel ontvangt u binnen 14 dagen bericht over de indeling in een team, de trainingstijden enz. 
• Indien geen plaatsing in een team mogelijk is, wordt het aspirant-lid op een wachtlijst geplaatst. 
• Jeugdleden kunnen niet aan trainingen/wedstrijden deelnemen, voordat bericht is ontvangen van een bevoegd 
jeugdbestuurslid (coördinator) aangaande de teamindeling. Voor de goede orde: toestemming van een trainer is niet 
voldoende! 
• Jeugdleden die voor het eerst bij de voetbalvereniging worden aangemeld, mogen ten hoogste een periode van vier 
weken proeftrainen. De contributie gaat in vier weken na aanmelding, tenzij het jeugdlid vóór het verstrijken van de 
proefperiode is afgemeld. Als het jeugdlid aan competitiewedstrijden gaat deelnemen binnen de proefperiode van vier 
weken, dan gaat de contributie in op de datum direct voorafgaande de wedstrijddatum. Dit laatste in verband met 
aanmelding bij de KNVB en de afdracht van contributie aan diezelfde instantie. 
• De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. 
• Als u FC Dordrecht Amateurs machtigt om de contributie automatisch van uw bankrekening af te schrijven, bespaart u de 
administratiekosten van €2,50 per factuur. Bij storneringen van de automatische incasso heeft  FC Dordrecht Amateurs  het 
recht om alsnog € 2,50 per transactie in rekening brengen. 
• Bij machtiging zal bij de eerste afschrijving een éénmalige borgsom van € 20,- conform het geldende kledingfonds worden  
afgeschreven. 

 

Betaling contributie:  

Ondergetekende,  

Achternaam en voorletters:  

Adres:  

Postcode en woonplaats  

Wenst de contributie te betalen per*: 

□ Incassomachtiging per maand: 

                              Machtigt hierbij FC Dordrecht Amateurs  de contributie en/of vrijwilligersbijdrage en/of en/of KNVB- boetes    
                              te  incasseren van: 

                        IBAN-nummer:  

Handtekening voor akkoord 
incasso machtiging:  

□ Factuur: contributie en vrijwilligersbijdrage 1 jaar vooruit (€ 2,50 extra en elke boete € 2,50 extra) 

*aankruisen wat van toepassing is 
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Privacybeleid  

Om FC Dordrecht Amateurs in het nieuws te brengen worden regelmatig artikelen, foto’s of ander beeldmateriaal gedeeld 
van wedstrijden of evenementen van de club via diverse mediakanalen zoals de lokale kranten, onze website 
(http://fcdordrecht-am.nl/) en sociale media. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en ander beeldmateriaal. Wij 
plaatsen geen afbeeldingen die als bezwarend beschouwd zouden kunnen worden. De rechten van door FC Dordrecht 
Amateurs gemaakte artikelen, foto’s en ander beeldmateriaal berusten bij FC Dordrecht Amateurs.  
 
Heeft u er bezwaar tegen als eventueel foto’s of ander beeldmateriaal, met of zonder bijschrift, van u of uw 
gevolmachtigd kind wordt gepubliceerd? 

□ NEE □ JA * 

Handtekening:  

  

  

De Inschrijving wordt uitsluitend in behandeling genomen, als het formulier volledig is ingevuld! 

 

Niet invullen, t.b.v. ledenadministratie: 

□ Verwerkt in sportlink? 

□ Betrokken kaderleden ingelicht? 

Naam en handtekening  
ledenadministratie:  

 

*aankruisen wat van toepassing is  


