
z.o.z  

Machtiging automatische incasso per kwartaal, donateurs per jaar en ondertekening 
Hiermee machtigt u de penningmeester van KFC om de contributie, KNVB boetes, de Kledingbijdrage en 
selectietoeslag (voor jeugdselectiespelers) van uw rekening te incasseren. 

Handtekening: 
 

………………………………………….. 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de ledenadministratie van KFC: 
Ernst Jonker, Kieftstraat 38, 1541 HK Koog aan de Zaan, of in de hoofdbestuurskamer van K.F.C. 
Email: ledenadministratie@kfc1910.nl 

 
 

KOOGER FOOTBALL CLUB 
 

Inschrijfformulier Seizoen 2020-2021 vanaf 1-10-2020 
 

OPGAVE VAN: Spelend Lid / Niet Spelend Lid / Donateur * 
* doorhalen wat onjuist is 

 

Algemene gegevens 

Voorletters  Geboortedatum  

Roepnaam  Geslacht M/V doorhalen wat onjuist is 

Achternaam  Telefoon vast  

Adres en Huisnr  Mobiel  

Postcode  Email speler  

Plaats  Email ouder  

 
 
 
 
 
 

IBAN-rekeningnummer *)  
Op naam van  
Plaats  
Datum  

 
*) Als u hier geen rekeningnummer invult, moet u de gehele jaarcontributie en eventuele toeslagen vooraf overmaken. 

 
 

Soort legitimatie (paspoort, ID, rijbewijs): ……………… Nummer: .................................. (Alleen voor spelers vanaf 16 jr) 
 

HUIDIGE 
CONTRIBUTIE 

CATEGORIE Leeftijdsgrenzen 
seizoen 2020/2021 

EURO 
PER KWARTAAL 

  Geboren:  
Senioren dames/heren vóór 1/1 2001 61,90 
A-junioren (O19 en O18) meisjes/jongens in 2002 en 2003 51,20 
B-junioren (O17 en O16) meisjes/jongens in 2004 en 2005 48,55 
C-junioren (O15 en O14) meisjes/jongens in 2006 en 2007 47,20 
D-pupillen (O13 en O12) meisjes/jongens in 2008 en 2009 45,85 
E-pupillen (O11 en O10) meisjes/jongens in 2010 en 2011 39,15 
F-pupillen (O9 en O8) meisjes/jongens in 2012 en 2013 39,15 
Mini’s (O7 en O6) meisjes/jongens in 2014 en 2015 32,50 
Niet Spelende Leden 31,10 
Donateurs 45,00 (per jaar) 
Kledingbijdrage 22,50 (per jaar) 
Selectietoeslag 40,00 (per jaar) 
Teammanager 12,50 (per jaar) 
Kostenvergoeding bij niet uitgevoerde Vrijwilligersdienst (zie hieronder) 100,00 (per jaar) 
Inschrijfkosten 12,50 (éénmalig bij 1e contributie-inning) 

LID OF DONATEUR WORDEN: 
Door het invullen van het inschrijfformulier en een handtekening te zetten bij de automatische incasso wordt u lid of donateur 
van K.F.C. en gaat u akkoord met de regels zoals verwoord in de statuten van K.F.C. (zie website www.kfc1910.nl) 

 
 
 
 

KFC houdt een leden- en financiële administratie bij om haar doelstelling te kunnen uitvoeren. KFC neemt hierbij de privacy wet- en regelgeving 
in acht en verwijst voor meer informatie naar het Privacy statement, te vinden op www.kfc1910.nl/privacy-statement 

mailto:ledenadministratie@kfc1910.nl
http://www.kfc1910.nl/privacy-statement


z.o.z  

Overschrijving naar KFC 
Vorige vereniging:  
KNVB-relatienummer:  

Laatst gespeeld in team:  
Waarom kies je nu voor KFC? Kruis hieronder de reden(en) aan 

Via AZ talentendag Minder reistijd Meer meisjesteams Anders namelijk: 

Betere mogelijkheden bij KFC Mijn vrienden spelen er  
Ik ben verhuisd Niet tevreden bij oude club  

 

HET LIDMAATSCHAP HOUDT IN 
- deelname aan door KFC georganiseerde activiteiten van een bepaalde groep 
- recht tot deelname aan trainingen voor spelende leden van betreffende groep 
- plaatsing in een team voor spelende leden wanneer dit tot de mogelijkheid behoort. Dit hangt 

o.a. af van aantallen en beschikbare leiding 
 

CONTRIBUTIE 
Als K.F.C.-lid of donateur dient u contributie te betalen over het gehele seizoen. 
D-, E- en F-pupillen en mini´s betalen contributie tot en met het kwartaal, waarin men het 
lidmaatschap opzegt. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

 
BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 
D-, E-, F-pupillen en Mini’s kunnen per kwartaal het lidmaatschap beëindigen. 
De overige leden dienen uiterlijk 1 maand vóór het eind van het seizoen (dus vóór 1 juni) hun 
lidmaatschap schriftelijk of per email op te zeggen bij de secretaris of de ledenadministratie. 

 
INFORMATIE 
Informatie over onze vereniging kunt u opzoeken op de website www.KFC1910.nl. 
Hierop staan ook het wedstrijdprogramma en de afgelastingen vermeld. 

 
VRIJWILLIGERSDIENST 
KFC kan alleen bestaan dankzij het werk van vrijwilligers. Van de leden en de (ouders/verzorgers 
van) jeugdleden wordt verwacht dat zij, indien dat gevraagd wordt, vrijwilligerswerk verrichten, 
doorgaans niet meer dan 1 of 2 keer per seizoen (bv. helpen in de kantine). 
De leden en/of ouders/verzorgers zijn verplicht, indien gevraagd, hier uitvoering aan te geven. 
Indien een lid hieraan niet wenst deel te nemen, kan hij/zij dit afkopen met € 100,00. 
Hieronder aangeven aan welke vrijwilligersdienst je (lid of ouder/familie) wilt deelnemen: 
Let op: Minimaal 1 hokje aankruisen. Niets invullen betekent: Geen inschrijving 

 
 Kantinewerkzaamheden Bar, koffiehoek etc 
 Keukenwerkzaamheden Snacks bakken, broodjes smeren etc. 
 Schoonmaakwerkzaamheden Kantine, keuken, kleedkamers etc. 
 Onderhoudswerkzaamheden gebouw/veld Reparaties, schilderen, maaien etc. 
 Assistentie bij toernooien, evenementen Divers 
 Ik draag liever bij in de kosten Afkoop € 100,00 

Graag vernemen we van je of je belangstelling hebt voor een openstaande vacature bij KFC. De 
secretaris van KFC, te bereiken via secretaris@kfc1910.nl, kan je hier geheel vrijblijvend over 
informeren. 

http://www.kfc1910.nl/
mailto:secretaris@kfc1910.nl
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