
F.C. Lienden 
Sportpark “De Abdijhof” 
Molenstraat 18 
4033 AV  Lienden 
 Clubhuis: 0344-601998 

Voetbalvereniging 
F.C. Lienden 

Jeugd: 
Richard van Ledden 
Ommerenveldseweg 40 
4032 NC  Ommeren 
jeugdvoetbal@fclienden.nl 
M: 06-29117312  

 

www.FCLienden.nl 

Senioren: 
Dick van Ingen 
Het Binnen 15 
4033 EN Lienden 
secretaris@fclienden.nl 
M: 06-40282954 
  

 

 

 

Aanmeldingsformulier 
 

Achternaam:  

Voorletters:  

Roepnaam:  

Geboortedatum:  Geboorteplaats:  

Nationaliteit:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  Mobielnummer:  

E-mailadres ouders: 
(indien van toepassing) 

 Bank- of gironummer* 
(automatische incasso) 

 
 

E-mailadres speler: 
(indien van toepassing) 

  

 

Soort lidmaatschap: Spelend lid Jeugd Spelend lid Senioren 

 Niet spelend lid Donateur 

Heeft u een KNVB nr. Zo ja KNVB nr:    
 

  Bij welke Club heeft het lid als laatst gespeeld:  

 

Identiteitsgegevens:  (voor kinderen jonger dan 14 jaar een identiteitsnummer van één van de 
ouders/verzorgers) 

Paspoortnummer:  

Rijbewijsnummer:  

Identiteitskaartnummer:  

 

Door ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden, F.C. Lienden AVG richtlijnen en automatische 
incasso, zoals vermeld op bladzijde 2 en 3 van dit formulier.  

Plaats: Datum: 

Handtekening lid: Handtekening ouder/verzorger/rekeninghouder: 
(indien van toepassing is) 

*doorhalen hetgeen niet van toepassing is                       Blad 1 van 3 
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Aanmeldingsformulier 
 

Contributie: 
Eénmalig inschrijfgeld  € 10,-. 

 Jaarcontributie Maandcontributie 

Senioren (vanaf 19 jaar) € 240,00 € 20,00 

Jeugd vanaf 11 t/m 18 jaar € 150,00 € 12,50 

Jeugd tot 11 jaar € 138,00 €  11,50 

Ondersteunend Lid € 120,00 €  10,00 

Gezinslidmaatschap* € 360,00 € 30,00 

 * Gezinslidmaatschap geldt bij 1 spelende ouder en 2 jeugdleden jonger dan 19 jaar en bij 3 of meer jeugdleden  
  uit 1 gezin jonger dan 19 jaar. 
 
Vrijwilligers 
Zoals bij iedere verenging kan ook F.C. Lienden niet zonder vrijwilligers. Binnen onze vereniging zijn meerdere functies 
bekleed en beschikbaar. Wilt u er eens over nadenken wat u binnen de vereniging kunt betekenen. 
Welke functie zou u willen of kunnen bekleden? 

Activiteitencommissie    

Leider van een team 

Trainer van een team 

Scheidsrechter 

Grensrechter 

Zaterdag Coördinator 

Sponsor 

Of anders  ……………………………………………………………………………… 
 
Mocht u interesse hebben in één van bovengenoemde functies, wilt u dan onderstaande gegevens invullen 
zodat wij contact met u op kunnen nemen. 
 
Voor- en achternaam: ………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………….. 
 

E-mailadres:  ……………………………………………………………….… 

 
Vriendelijk willen wij ouders/begeleiders  vragen regelmatig op het voetbalveld uw kind te ondersteunen. Denk hierbij    
aan het rijden bij uitwedstrijden, het wassen van de kleding en natuurlijk het positief aanmoedigen van uw kind.  
Betrokkenheid bij onze verenging stellen wij zeer op prijs. De vereniging is van ons allemaal! 
Dan als laatste willen wij u graag vragen om belangrijke zaken waarbij wij rekening moeten houden? 
Denk hierbij aan allergieën, thuissituatie, eventuele gedragsproblemen, school, enz. 

 
…………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………. 
 

(alle door u verstrekte informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld)                                                        Blad 2 van 3 
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Aanmeldingsformulier 

 

Welkom bij F.C. Lienden! 
U heeft het aanmeldingsformulier ingevuld om lid te worden bij onze vereniging.  

Hieronder nog een aantal wetenswaardigheden en mededelingen. 

 

Aanmeldingsformulier 

Bladzijden 1 en 2 van het aanmeldingsformulier dienen ingeleverd te worden doormiddel van het origineel af te 
geven of deze te mailen. Voor senioren kan dit bij Dick van Ingen en voor de jeugd bij Richard van Ledden. 
Bovenstaand zijn de adressen en emailadressen vermeld. 

Indien het opgegeven lid 14 jaar of ouder is, komen wij graag in het bezit van een kopie identificatiebewijs 
(paspoort/identiteitskaart). Dit kunt u als bijlage toevoegen bij het in te leveren aanmeldingsformulier.  

Bladzijde 3 is voor u bestemd. 

 

AVG Richtlijnen 

F.C. Lienden beheert je persoonsgegevens volgens de AVG richtlijnen. 

 

Mutaties 

Graag komen wij zo spoedig mogelijk in het bezit van wijzigingen van het adres, e-mailadres en/of IBAN 
nummer. Dit graag mailen naar secretaris@fclienden.nl (Senioren) of jeugdvoetbal@fclienden.nl (Jeugd). 

Let op: Het opgegeven e-mailadres van de Junioren en Senioren wordt tevens gebruikt voor de KNVB app. 

 
Automatische incasso 
Elk nieuw lid dient zijn contributie aan de vereniging te voldoen d.m.v. deze machtiging tot 
automatische incasso. Deze machtiging is onderdeel van het inschrijfformulier (blad 1). Het lid 
dient zorg te dragen voor voldoende saldo op het opgegeven IBAN nummer. Het IBAN 
nummer mag geen spaarrekening zijn. De contributie zal maandelijks aan het einde van de 
maand worden geïncasseerd. Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan kunt u de bank 
opdracht geven het bedrag binnen 30 dagen terug te boeken. Voor vragen over 
betalingen/afschrijvingen van de contributie kunt u zich wenden tot: Eefje van Doorn, 
ledenadministratie@fclienden.nl of  
0344-601396 

 

Lidmaatschap 

U bent speelgerechtigd na goedkeuring van de  KNVB en betaling van de contributie. Het lidmaatschap loopt 
altijd tot het einde van het seizoen en wordt automatisch verlengd. De contributie loopt altijd door tot en met 30 
juni van het desbetreffende seizoen. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk dan wel via email 
uitsluitend bij Dick van Ingen (Senioren) of Richard van Ledden (Jeugd). Het beëindigen van het lidmaatschap 
dient uiterlijk voor 1 juni van het lopende seizoen te gebeuren. 

 
Website 
Voor inlichtingen omtrent trainingen, wedstrijden, afgelastingen en overig nieuws kunt u onze website 
www.fclienden.nl bezoeken. Heeft u daarna nog vragen of mededelingen dan kunt u dit mailen naar: 
Senioren:  Secretaris@fclienden.nl  

Jeugd:      Jeugdvoetbal@fclienden.nl  

  Contributie: ledenadministratie@fclienden.nl                                                                          Blad 3 van 3                
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