
VERTROUWELIJK 

Aanmeldformulier van een melding van wangedrag of een incident 

Dit formulier kan gebruikt worden door leden en niet leden van FC Horst alsmede het bestuur van FC Horst. Dit formulier zal in 

behandeling genomen worden door de commissie veiligheid en gedrag FC Horst welke werkt vanuit het beleid procedure en 

regelement met betrekking tot wangedrag en incidenten. 

. 

Middels dit formulier wil ik een melding maken over:…………………………………………………………….. 

TOELICHTING: 

Deze aanklacht dient nauwkeurig en naar waarheid te worden ingevuld. Het bestuur kan een melding 

ongegrond verklaren indien de melding onvoldoende met feiten en omstandigheden is onderbouwd of 

indien de melding is ingediend na het verstrijken van de periode van één jaar.  

*Onderstaande gegevens invullen indien mogelijk 

 

Dossiernummer (ons kenmerk):     (in te vullen door commissie) 

Wedstrijd/omgeving 

Datum gebeurtenis:         

*Naam en voorletters betrokkenen: 

*Postcode / woonplaats gebeurtenis: 

*Geboorte datum betrokkenen:    *Lid van vereniging: 

*Mailadres en/of telefoon:    

 

Melding: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aldus naar waarheid opgemaakt d.d.    20  Handtekening 

ANDERE ZIJDE OOK INVULLEN 



VERTROUWELIJK 

Aanmeldformulier van een melding van wangedrag of een incident 

Dit formulier kan gebruikt worden door leden en niet leden van FC Horst alsmede het bestuur van FC Horst. Dit formulier zal in 

behandeling genomen worden door de commissie veiligheid en gedrag FC Horst welke werkt vanuit het beleid procedure en 

regelement met betrekking tot wangedrag en incidenten. 

. 

 

 

 

INZENDER  

 

Naam en Voorletters  :         

 

Relatienummer :          

 

Adres :           

 

Postcode/Woonplaats :         

 

Geboorte datum :         

 

Lid van Vereniging :         

 

Mailadres  :         

 

 

Deze melding hoeft u alleen in vullen en te zenden aan de commissie veiligheid en gedrag FC Horst. 

veiligheidengedrag@fchorst.nl 
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