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  Hierbij meld ik mij/mijn kind aan als nieuw lid van voetbalvereniging FC VVC  

Achternaam :………………………………………….. M/V*  

Tussenvoegsel :…………………………………………..   

Voornaam :………………………………………….. Voorletter(s) :……………………  

Adres :…………………………………………..   

Postcode en woonplaats :………………………………………….. Nationaliteit :…………………….  

Telefoonnummer :…………………… Mobiel :…………………………………………….  

Geboortedatum : …………………… E-mail :……………………………….. (tbv factuur)  
   

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  

Ik/mijn kind voetbal(t) op dit moment  wel   of   (nog) niet* . 

In de afgelopen 3 seizoenen ben ik/is mijn kind   wel  /  niet *  speelgerechtigd geweest.  

Zo ja, bij welke club en team als laatst? :………………………………………… in een  7-  /  11-tal * .  

Ik heb  wel een  /  nog geen *  overschrijvingsformulier laten ondertekenen door de vorige club.  
(Het ondertekende overschrijvingsformulier inclusief eventuele spelerspas bij het inschrijfformulier voegen!)  

Ik schrijf mij/mijn kind in voor veldvoetbal / zaalvoetbal of beide *.  

 Indien het om een trainingslidmaatschap (= geen wedstrijden) gaat, kruis dit dan hier aan:  

Eventuele gezondheidsopmerkingen :…………………………………………………………………. 

BIJVOEGEN: KOPIE LEGITIMATIEBEWIJS (kopie ouder/voogd/verzorger bij jeugd tot 14 jaar)  

 PASFOTO VOOR DE KNVB SPELERSPAS (vanaf 10 jaar)  

 

Met het ondertekenen verklaar ik (indien minderjarig dient een ouder/verzorger/voogd te 

ondertekenen) akkoord te gaan met het contributiereglement en de huisregels van FC VVC (zie 

Club Info op www.fcvvc.nl). 

Datum  :…..-…..-…….. 

Naam  :.……………………………………….. 

Handtekening: :………………………………………... 
 

Let op: de schriftelijke opzegging dient voor 15 juni van het huidige seizoen te gebeuren! 
Na deze datum zijn aan de uitschrijving kosten verbonden (zie contributiereglement op www.fcvvc.nl). 

Opsturen naar:  

Per post: FC VVC, t.a.v. Ledenadministratie 

 

Postbus 157 
2150 AD Nieuw-Vennep 

 
 

  Of inleveren bij het wedstrijdsecretariaat, in het postvak van de Ledenadministratie. 

 
Vragen kunt u mailen naar ledenadministratie@fcvvc.nl 

Machtigingskaart    

http://www.fcvvc.nl/
mailto:ledenadministratie@fcvvc.nl
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Vrijwilligersactiviteiten 

Geen club kan zonder vrijwilligers, ook FC VVC niet. Het wordt dan ook verlangd van alle leden dat zij hun 

steentje bijdragen aan het welzijn van de vereniging en er zo gezamenlijk voor zorgen dat FC VVC een 

vereniging blijft waar iedereen plezier heeft. Vanaf de Champions League en F-pupillen betekent dit dat de 

ouders hiervoor verantwoordelijk zijn. De A-junioren en de senioren zijn zelf verantwoordelijk. 

De vrijwilligersactiviteiten bestaan uit het draaien van kantinediensten en het ophalen van oud papier in Nieuw-

Vennep voor de A-junioren en de senioren, en voor de jeugd is dit het draaien van kantinediensten (per lid circa 

2x per seizoen). De indeling vindt plaats op teamniveau. Ieder team heeft hierin zijn verplichtingen en dient deze 

na te komen. Het niet gehoorgeven aan de oproep heeft consequenties (niet mogen spelen van wedstrijden etc.) 

Uiteraard zijn er nog veel meer activiteiten die belangrijk zijn voor de vereniging en waar de club absoluut hulp 

nodig heeft. Geef het in het kader hieronder aan, als u interesse heeft om extra vrijwilligersactiviteiten te doen: 

Kantine coördinator  … Wedstrijdsecretaris … Leider jeugdteam … Scheidsrechter …  

Evenementen … Commissie-/Bestuurslid … Trainer … Hulp bij onderhoud …  

Sponsoring … Anders, namelijk …………………………………………………………….  

MACHTIGINGSFORMULIER (SEPA Euro-Incasso): 
 

Naam incassant : FC Vennepse Voetbal Combinatie Incassant ID : NL69ZZZ342249010000  

Adres incassant : Montreallaan 1 Land incassant : Nederland  

Postcode/woonplaats incassant : 2152 KH Nieuw-Vennep Kenmerk machtiging : KNVB rel. nummer lid  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan FC VVC om doorlopende incasso-opdrachten te 

sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens verschuldigd inschrijfgeld, 

contributie en/of boetes, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 

de opdracht van FC VVC. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 

na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Hierbij verzoek ik FC VVC de contributie als volgt van onderstaand rekeningnummer te incasseren: 

   In 1 termijn (De contributie wordt eind juli of eind van de maand van inschrijving geïncasseerd.) 
 

   In 12 termijnen (NIET MOGELIJK BIJ INSCHRIJVING NA 1 JULI! De contributie wordt aan het einde van elke maand 

geïncasseerd, hiervoor betaal ik een opslag van € 1,00 per maand.) 

Gegevens rekeninghouder: 

Naam :……………………………………….   

Adres :……………………………………….   

Postcode en woonplaats :……………………………………….   Land :………………………….  

Rekeningnummer (IBAN) : _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
    controlegetal      bank code              bankrekeningnummer  

Plaats en datum  :.…………………………………        Handtekening  :……………………………….  

 


