
Inschrijfformulier 2023          
lidmaatschap ucs EDO          

            
 

          
                        

 
 
 
 
 

 

Naam en voornaam   : ___________________________________________________________ 

Voorletters    : ___________________________________________________________       

Geslacht    :  M/V 

Geboortedatum   : ___________________________________________________________ 

Adres     : ___________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats  : ___________________________________________________________ 

Nationaliteit    : ___________________________________________________________ 

IBAN     : ___________________________________________________________ 

Telefoonnummer   : ___________________________________________________________ 

E-mailadres    : ___________________________________________________________ 

 
Als lid van de Utrechtse Christelijke Sportclub Eenheid Doet Overwinnen (ucs EDO) aanvaard je tevens het persoonlijke lidmaatschap van de 
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Door het invullen en ondertekenen van dit formulier verklaar je ermee akkoord te zijn dat je 
gegevens worden vastgelegd en verwerkt in de ledenadministratie van ucs EDO en in die van de KNVB -ucs EDO zal zorgvuldig omgaan met de 
door jou verstrekte gegevens en deze niet aan derden (anders dan aan de KNVB) verstrekken. Bovendien verklaar je akkoord te zijn met het 
privacybeleid van ucs EDO zoals omschreven op de website én je verklaart ermee bekend te zijn dat het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 
juni van het jaar daaropvolgend en dat opzeggen dient te geschieden door het aan het secretariaat overleggen van een ingevuld 
uitschrijfformulier (te downloaden van onze website), vóór 1 juli. Bij nalatigheid in deze is de volledige contributie over het volgende 
verenigingsjaar verschuldigd.                
 
 

CONTRIBUTIEBEDRAGEN (AANKRUISEN WAT VOOR JOU VAN TOEPASSING IS): 
  
[     ] Spelend lid (veldvoetbal)                                                                             € 100,00 
[     ] Spelend lid (zaalvoetbal)         €   85,00 
[     ] Uitsluitend niet in competitieverband spelend lid (neemt wel deel aan de trainingen)  €   50,00                    
[     ] Niet-spelend lid          €   35,00 
 
Genoemde bedragen gelden per halfjaar (laatste contributiewijziging was in januari 2014). Incasso van de contributie vindt tweemaal per jaar plaats. 
 
 
Door het ondertekenen van dit formulier geef je ucs EDO toestemming om het contributiebedrag van je rekening af te schrijven. Deze toestemming geldt tot het 
moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd (mits beëindiging conform bovenvermelde wijze heeft plaatsgevonden) en geldt ook voor het incasseren van door 
de KNVB aan ucs EDO opgelegde boetes die het gevolg zijn van een aan jou aanhangig gemaakte tuchtzaak. Als je na een overschrijving een verzoek doet tot 
intrekking hiervan worden de overschrijvingskosten bij jou in rekening gebracht. 
Indien het ucs EDO niet lukt het verschuldigde bedrag van je rekening te incasseren dan zal het oorspronkelijke verschuldigde bedrag  worden verhoogd met de 
door ING Bank aan ucs EDO in rekening gebrachte storneringskosten. 
 
 
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens volledig en correct te hebben ingevuld, goede notie te hebben genomen van 
bovenstaande en machtigt ucs EDO hierbij tot het automatisch innen van de contributie, eventuele boetes en stornerings- en 
overschrijvingskosten. 
 
 
Datum             : ________________________________ 
 
 
 
 
Handtekening: ________________________________          
 
Na ondertekening het formulier mailen naar info@edo-utrecht.nl . 

                     Utrechtse Christelijke Sportclub 
                     Eenheid Doet Overwinnen 
                     Opgericht 15 februari 1921 
                        

    Accommodatie: Manitobadreef 8 
    3565 CH Utrecht 

 
           KvK: 40476502 
                     IBAN: NL69INGB0000175900 
                             
                     W: www.edo-utrecht.nl 
                     E  : info@edo-utrecht.nl 
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