
 

INSCHRIJVING /  DOORLOPENDE MACHTIGING  
 

Naam v.v. de Fendert 

 

Adres Parallelweg 1-3 

Postcode en vestigingsplaats  4793 AZ Fijnaart 

Land Nederland 

Handelsregisternummer  40280822 

Incassanten ID NL12ZZZ402808220000 

Kenmerk machtiging Lidnummer  
(in te vullen door 
vv De Fendert) 

 
 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. de Fendert doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven, wegens het innen van de contributie en overige vorderingen 
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van v.v. de Fendert. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Onderstaande invullen in blokletters   (voor een toelichting zie de bijlage op pagina 2) 

 
 

Geslacht (M/V)*  

Voorletter(s)*  

Voornaam (roepnaam)*  

Achternaam*  

Straat en huis nr.*  

Postcode en woonplaats*  

Geboortedatum *  

Telefoon (bij voorkeur mobiel nummer) *  

Telefoon (van ouder(s) indien lid < 16 jaar) *  

E-mail adres *   

E-mail adres (van ouder(s) indien lid < 16 jaar) *  

Rekeningnummer (IBAN)  

Tenaamstelling van de rekening  

Identificatiebewijs  

Nr. identificatiebewijs  

 
Overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht voor leden vanaf  
14 jaar. Hiervoor een kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen 

 

Op dit moment lid van een andere club of de afgelopen jaren elders gevoetbald:   Ja    Nee   

Naam betreffende voetbalvereniging:        Team: 

Lid nummer KNVB:         

 
 

Bovenstaande gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging 
i.v.m alle verenigingsactiviteiten. Ondergetekende geeft toestemming om de gegevens door te geven aan de KNVB in 
verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn, dat de KNVB / v.v. de Fendert de gemarkeerde 
gegevens (*) ook aanwendt voor acties van onder andere sponsoren van de KNVB / v.v. de Fendert en ter beschikking stelt 
in verband met onderzoeksactiviteiten. Voor meer info zie de privacy policy van v.v. de Fendert (deze is beschikbaar op 
website v.v. de Fendert). 

 

Datum:    Plaats:    Handtekening: 

 
 
Attentie: voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen. Alleen volledig ingevulde 
formulieren worden in behandeling genomen.   

Gewenste Speeldag senioren:  Senioren Zaterdag     Senioren Zondag  

 
U krijgt bevestiging (mail of telefonisch) nadat u als lid bent ingeschreven. 



 
TOELICHTING  OP LIDMAATSCHAP, CONTRIBUTIE EN DE INSCHRIJVING/  DOORLOPENDE 

MACHTIGING V.V. DE FENDERT 
 

 

Dit inschrijving / doorlopende machtiging formulier na ondertekening, inleveren bij ledenadministratie van  
v.v. de Fendert (of via mail opsturen (als PDF file, niet als (smartphone) foto s.v.p.)): 
 

Marco Scheffers, 

Valenciennesstraat 20, 4793 EB Fijnaart 

E-mail: ledenadm@vvdeFendert.nl 
 

Hier kunt u ook terecht voor eventueel meer informatie m.b.t. lidmaatschap, contributie, betaling e.d. 
Nadat de inschrijving / doorlopende machtiging is ingeleverd bij de vereniging, en goedgekeurd, zal er na 

inschrijving een lidnummer worden toegekend. Dit lidnummer is tevens het kenmerk van de machtiging.  
 

 

Alle inschrijvingen van leden gebeuren onder de onderstaande voorwaarden: 
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

2. Alleen volledig ingevulde formulieren “inschrijving / doorlopende machtiging” worden in behandeling 
genomen. 

3. Nadat het bestuur de inschrijving heeft beoordeeld en goedgekeurd, wordt het nieuwe lid ingedeeld in 

een team. De indeling van leden in teams is volledig voorbehouden aan het (jeugd)bestuur (uitzondering 
hierop zijn de senioren selectieteams). 

4. Zodra een speler in een team geplaatst kan worden, wordt de contributie geïnd via automatische incasso. 
5. Ouders van jeugdleden verplichten zich om te zorgen voor het vervoer van hun kinderen naar 

uitwedstrijden. 

6. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (of middels een E-mail) gericht aan 
ledenadministratie v.v. de Fendert. Let wel: wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 

eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 
7. Bij wijziging van uw gegevens moet u dit zo snel mogelijk, bij voorkeur per e-mail, door geven aan de 

ledenadministratie (E-mail: ledenadm@vvdeFendert.nl). 
 

 

Statuten en reglementen: 
Bij toetreding als lid heeft iedereen het recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 

reglement. Deze zijn beschikbaar ter inzage via onze website: www.vvdefendert.nl. 
 

Privacy policy: 

v.v. de Fendert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de zogenaamde 
privacy policy is vastgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens (wetgeving: Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)). De privacy policy is beschikbaar ter inzage via onze website: 
www.vvdefendert.nl 

 
 

Contributie v.v. de Fendert: 

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie. De hoogte contributie wordt                
eenmaal per jaar vastgesteld door het bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene 

ledenvergadering.  
2. De leden zijn in de volgende categorieën ingedeeld: 

a) kabouters en mini-pupillen  

b) pupillen   
c) junioren    

d) senioren    
e) leden van verdienste en ereleden    

f) rustende leden. 
Indien een gezin 3 of meer jeugdleden telt, volgt een contributiekorting van 25%. 

3. De contributie wordt per kwartaal vooraf geïnd d.m.v. automatische incasso. 

4. Ereleden en Leden van Verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor 

het gehele jaar verschuldigd. 
 

Zie onze website www.vvdefendert.nl voor meer informatie m.b.t.: 

• Hoogte contributie per categorie. 

• Geplande data voor incasso per seizoen. 
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