
Aanmeldformulier

S.v.p. dit formulier VOLLEDIG invullen en ondertekenen.

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen.

Voornaam (roepnaam) : Aanmelddatum :

Achternaam :

Geslacht : 0 man

: 0 vrouw

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Straat en huisnr. :

PC en woonplaats :

Telefoon :

Mobiel (evt.) :

E-mail :

Voor 16-jarigen en ouder een kopie legitimatie bijvoegen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Voor voetballers van 11 jaar en ouder is een pasfoto nodig. Gelieve een pasfoto bij te voegen.

Bent u lid geweest van een andere vereniging?

0 Ja

0 Nee

Info:

Al lid van een andere vereniging geweest?

Zorg er in dat geval voor dat je uitgeschreven bent bij je oude vereniging.

De secretaris van de oude vereniging moet de uitschrijving accorderen alvorens er bij D.V.V.C. getraind

of gevoetbald kan worden.

Persoonsgegevens:

De gegevens vermeld op dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand van D.V.V.C. in

verband met alle verenigingsactiviteiten.

De ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband

met de aanmelding als lid en verklaart er mee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook

aanwendt voor acties van onder andere KNVB sponsors en ter beschikking stelt in verband met

onderzoeksactiviteiten.

Paraaf: _______________________________________

Opgericht: 15 februari 1932 - Koninklijk goedgekeurd: 4 mei 1961

K.v.K.: 40271584 - IBAN: NL49RABO0111962684



Contributie

Juiste categorie aankruisen:

o Senioren 18 jaar en ouder € 45,00 per kwartaal

o Jeugdleden 13 tot 18 jaar € 37,50 per kwartaal

o Jeugdleden tot 13 jaar € 30,00 per kwartaal

o Jeugdleden Academie € 52,50 per maand

o Walking Football € 18,75 per kwartaal

o Rustende leden €   7,50 per kwartaal

De contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Deze ledenvergadering wordt

jaarlijks in oktober gehouden.

Een lid die tijdens het lopende verenigingsjaar zijn lidmaatschap opzegt, is gehouden tot het einde

van het lopende seizoen te voldoen aan zijn/haar contributieverplichtingen.

Voor het automatisch incasseren van de contributie vragen wij u onderstaande strook in te vullen en

te ondertekenen.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging  aan Voetbalvereniging D.V.V.C. om

bedragen van mijn bankrekeningnummer (iban)

N L                 

af te schrijven voor de contributie aan Voetbalvereniging D.V.V.C.

Handtekening: _________________________________________

Wedstrijdprogramma

De indelingen en verdere mededelingen worden u per e-mail/app verstrekt.

Wedstrijdprogramma’s worden door de leider per app verstrekt. Deze worden ook gepubliceerd op

onze website: www.dvvc.nl en in het Weekblad voor Dongen. Wedstrijdprogramma’s kunnen ook

bekeken worden in de voetbal.nl app.

Locatie

Het adres van ons sportpark is:

Sportlaan 4

5101 TA  Dongen

Tel. 0162-314832
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