AANMELDINGSFORMULIER
SENIOREN - JUNIOREN - PUPILLEN
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Koninklijke D.C.&.F.C. Utile Dulci 1875
Voornamen:

…………………………………………………………M / V………………………………

Achternaam:

…………………………………………………………………………………………

Roepnaam:

…………………………………………………………………………………………

Geboortedatum: …………………… Geboorteplaats:

………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………

Postcode:

…………………… Woonplaats:

Telefoon:

Vast: …………………………………… Mobiel: 06 - ………………………………

E-mailadres:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………

Bankrekeningnummer: ……………………………………………………………………………
………………………………………………… te ……………………………………

Op naam van:

Ondergetekende betaalt contributie, gele en rode kaarten per incasso en machtigt hierbij de vereniging om het verschuldigde bedrag af te schrijven van
bovenstaand bank-/girorekening, en gaat akkoord met de daarvoor door de banken opgestelde regeling. Indien u het bezwaarlijk vindt om de contributie
automatisch te betalen, neemt u dan contact op met de ledenadministratie.

Indien
16 jaar
of
ouder

Soort legitimatiebewijs:

* doorhalen wat niet van toepassing is

rijbewijs / paspoort / identiteitskaart /……………………*

Legitimatiebewijs gecontroleerd door
…………………………………
(bestuurslid/jeugdcommissielid)

Nummer legitimatiebewijs :
……………………………………………………………

Paraaf:

Verenigingen zijn verplicht bij opgave van nieuwe leden aan de KNVB de juiste gegevens van een persoon te vermelden. Bij aanmelding van leden van
16 jaar en ouder dient de vereniging deze gegevens te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, voorzien van pasfoto (bijvoorbeeld
rijbewijs, paspoort, gemeentelijke identiteitskaart, OV-jaarkaart, en dergelijke).

Indien het aan te melden lid 11 jaar of ouder is moet bij de aanmelding een pasfoto meegezonden worden.
De pasfoto is nodig om een verplichte KNVB spelerspas aan te kunnen vragen. U geeft bij ondertekening toestemming om de pasfoto en de
persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de KNVB Spelerspas door Sagem Identification en gedurende de geldigheid van de spelerspas
te bewaren

Voor welke vereniging heeft U de afgelopen 3 voetbalseizoenen gespeeld:

Alleen bij
overschrijving

………………………………… ……………………te …………………………
Laatste wedstrijd bij deze vereniging gespeeld op: ……………………………….

Indien overschrijving wordt aangevraagd dan moet ook de spelerspas van de oude vereniging worden ingeleverd. De laatste vereniging waar de
afgelopen 3 jaar is gevoetbald dient voor overschrijving medewerking te verlenen door het invullen van een overschrijvingsformulier en het toevoegen
van de overschrijvingskaart. Als de antwoorden op de hiervoor gestelde vragen niet zijn ingevuld, wordt er van uitgegaan dat men de laatste drie jaren
niet voor een andere vereniging in voor de KNVB bindende wedstrijden is uitgekomen.
Verkeerde of onvolledige informatie kan vertraging van de inschrijving tot gevolg hebben.

Van iedereen verwachten wij een bijdrage aan het verenigingsleven. Dit houdt onder meer in dat wij van ouders van
pupillen/junioren verwachten, dat zij op gezette tijden rijden naar uitwedstrijden, bardienst draaien, een wedstrijd
fluiten etc. Voor verdere zaken rondom ons vrijwilligersbeleid verwijzen wij u naar de bijlagen.
Binnen 10 dagen na ontvangst van dit aanmeldingsformulier zult u respectievelijk de ouders van een
jeugdlid uitgenodigd worden voor een welkom gesprek.
Ondergetekende verklaart hiermee dat zijn/haar zoon/dochter lid wil worden van de voetbalvereniging Koninklijke
D.C.&.F.C. Utile Dulci 1875, en dat hij/zij zal handelen naar de statuten, het huishoudelijk reglement en de
gedragscode van de vereniging.
Datum

..................................

Handtekening.................................................................

Het ondertekende formulier met eventuele bijlage(n) inleveren bij de ledenadministratie.
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AANMELDINGSFORMULIER
SENIOREN - JUNIOREN - PUPILLEN
ALGEMENE INFORMATIE LIDMAATSCHAP
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij tussentijds
bedanken als lid van de vereniging zijn leden verplicht over het gehele
verenigingsjaar de contributie te betalen. Bedanken als lid van de
vereniging dient schriftelijk één maand voor het sluiten van het
verenigingsjaar bij de ledenadministratie te geschieden.
Wordt men gedurende het verenigingsjaar lid, dan geldt dezelfde
betalingsregel vanaf de inschrijfdatum, ongeacht het feit of er weinig
gevoetbald kan worden i.v.m. slechte weersomstandigheden, winterstop of
zomerstop.
De actuele contributietarieven zijn op de website van de vereniging te vinden.
Voor het seizoen 2017/2018 bedraagt de contributie per kwartaal:
Mini’s
Pupillen (D, E, F)
Junioren (A, B, C)
Jong Senioren
Senioren
Bijdrage kledingfonds

0 tot 6 jaar
6 tot 12 jaar
12 tot 19 jaar
19 tot 22 jaar
22 tot 99 jaar
6 tot 19 jaar

€
€
€
€
€
€

12,00
37,00
39,50
56,00
67,50
6,00

***
***
***
***

*** Leeftijd wordt bepaald op basis van peildatum 1 januari in het lopende seizoen.

Jaarcontributie is 4x kwartaal + € 15,- administratiekosten bij incasso per
acceptgiro. Contributie inning via automatische incasso per kwartaal (eind
juli, oktober, januari en april). Op de Algemene Ledenvergadering in
december wordt de contributie voor het daaropvolgende verenigingsjaar
vastgesteld en vervolgens via de website bekend gemaakt.
Alle voetbalteams zijn verplicht om gedurende het verenigingsjaar mee te
draaien in het bardienstenrooster en het vervoer voor de uitwedstrijden te
regelen. Ieder team heeft de vrijheid om de invulling van de bardienst
/vervoer in onderling overleg te regelen. Het team blijft echter altijd
eindverantwoordelijk voor een correcte invulling van de bardienst/vervoer.
De “vrijwilligerstaak” bardienst is bij de vereniging afkoopbaar voor de
senioren elftallen.

Gegevens ledenadministratie:
H. van Duren (Ledenadministrateur)
De Spinde 118
8102 LE Raalte
0572-352147
mailto: hhvanduren@home.nl
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Koninklijke UD is een vereniging die, zoals zoveel verenigingen, drijft op de
inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. Zonder inzet van deze
vrijwilligers kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage
aan het vrijwilligerswerk bij Koninklijke UD, hoe klein dan ook, is belangrijk voor
het voortbestaan van de vereniging. Wij willen u er dan ook graag op wijzen dat
hoewel het vrijwilligerswerk betreft, dit niet vrijblijvend zal zijn. Het
uitgangspunt daarbij is dat we het voetballen bij onze vereniging zoveel
mogelijk voor iedereen bereikbaar maken en dat de Koninklijke UD identiteit
(UDNA) boven alles blijft bestaan.
Sporten in teamverband is vooral samenwerken. Niet alleen in het veld, maar
ook daarbuiten. Samen werken, samen de vereniging opbouwen en samen
succesvol zijn.
Door de groei, welke wij als vereniging doormaken, en het maatschappelijk
gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben zijn wij binnen onze vereniging
genoodzaakt tot een verbetering van het vrijwilligersbeleid.
Daarom vragen wij u bijgaande formulieren in te vullen zodat wij een database
op kunnen zetten van onze spelende en niet spelende leden en
ouders/verzorgers van leden.
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AANMELDINGSFORMULIER
SENIOREN - JUNIOREN - PUPILLEN
Alleen in te vullen door ouders/verzorgers van junioren-pupillen en mini’s

GEGEVENS VADER in te schijven lid:
Achternaam:
Voorletters:
Roepnaam:

Geb. Datum:

Adres:
Huisnr.:

Postcode:
Woonplaats:

Telefoonnr.:

Mobiel:

E-mail:

Beroep:

GEGEVENS MOEDER in te schijven lid:
Achternaam:
Voorletters:
Roepnaam:

Geb. Datum:

Adres:
Huisnr.:

Postcode:
Woonplaats:

Telefoonnr.:

Mobiel:

E-mail:

Beroep:

V = vader

M= moeder

Soort vrijwilligerswerk dat u zou willen doen?
0 Trainer

V/M

0 Leider

V/M

0 Commissiewerk

V/M

0 Werkploeg (bv onderhoud ) V / M

0 Maakt mij niet uit

V/M

Anders te weten:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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