
 

 

Aanmeldingsformulier 

Ondergetekende verzoekt, door ondertekening van dit formulier, lid te worden van RKSV Festilent uit 

Zeeland, conform de daarvoor geldende voorwaarden van de vereniging, zoals die o.a. op de 

bijgevoegde toelichting zijn vermeld. 

Het lidmaatschap kan pas ingaan, nadat dit formulier incl. bijbehorende bescheiden 

(kopie identiteitsbewijs) volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de 

ledenadministratie van de vereniging. 

Het inleveren van het formulier en bescheiden dient te geschieden via het volgende e-mailadres: 

ledenadministratie@festilent.nl 

of bij: Berlinda van de Ven, Hoefkens 1 5411 RD Zeeland 

 

Type lidmaatschap (aankruisen wat van toepassing is); 

□ speler □ leider □ trainer □ vrijwilliger □ ondersteunend lid □ bestuurslid 

 

Persoonlijke gegevens 

Achternaam:………………………………………………………… Roepnaam…………………………………………………… 

Voornamen(voluit):……………..……………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht (aankruisen): □ man □ vrouw 

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode   ……..………………………………………….. Woonplaats …………………………………………………. 

Geboortedatum…………….……………………………… Nationaliteit…………..……………………………………… 

Telefoonnummer (vast):……………………………….. (mobiel):……………………..………………………………. 

E-mailadres (verplicht):……………………………………………………………………………………………………………. 

Wenst lid te worden met ingang van: ………………………………………….………………………………………………. 

Lid geweest van andere voetbalvereniging, t.w.: ……………………………………….…………………………………. 

Bijzonderheden jeugdlid 

Wij willen uw kind een veilige omgeving en een prettige tijd geven tijdens de trainingen en de 

voetbalwedstrijden bij Festilent. Hiervoor zijn niet alleen de zakelijke gegevens belangrijk. Het is ook 

prettig als onze trainers/leiders bekend zijn met evt. medische en/of emotionele problemen van uw 

kind. Hierdoor kunnen zij uw kind beter begrijpen en begeleiden tijdens het voetballen. 

U mag dit hieronder invullen of mondeling toelichten bij de trainer/leider van uw kind. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:ledenadministratie@festilent.nl


 

Aanmeldingsformulier (vervolg) 

 
Uit te voeren vrijwilligerswerk  

 (Wordt in overleg met ouder/lid bepaald) 

bestuurslid □ leider □ trainer □ begeleider team □ 

vrijwilliger horeca □ onderhoud □ scheidsrechter 

□ anders ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Automatische incasso 

Naam incassant : ……R.K.S.V. Festilent……………………………………………………………………………. 

Adres incassant : ……Postbus 51……………………………………………………………………………………… 

Postcode incassant :...5411 AA………………… Woonplaats incassant : …Zeeland…………………… 

Land incassant* : …………………… Incassant ID : …NL06ZZZ402156500000………………………… 

Kenmerk machtiging : …………………………………………………………………………………………………… 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RKSV Festilent, voor automatische 

incasso van uw bankrekening, wegens inschrijfgeld (€ 15,00), contributie,boete’s en 

vrijwilligersbijdrage. 

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. 

Naam : ………………..………………………………………………………………………………………………….……… 

Adres : ……………………………………..……………………………………………………………………….…………… 

Postcode : ………………… Woonplaats : …………………………………………..………….…………….………… 

Land* : ……………….…………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer [IBAN] : ……………………………………..…………………………………………………………. 

Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………………………………………………………………………… 

 

Plaats en datum : ……..…..…………………….. Handtekening ………………….………………………………….. 

 

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld 

te worden. 

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 



 

 

Toelichting aanmeldingsformulier lidmaatschap voetbalvereniging 

Festilent Zeeland 
 

Aanmeldingsformulier: Om lid te worden van onze vereniging moet u dit formulier 

volledig invullen en de automatische incasso voor het innen van de contributie en opgelegde 

boetes ondertekenen. 

Daarnaast dient het lid c.q. zijn/haar ouders of verzorgers ervoor zorg te dragen dat verschuldigde 

contributie en boetes altijd, middels automatische incasso, inbaar zijn. 

Andere vormen van betalingen worden niet geaccepteerd en zullen als niet uitgevoerd worden 

beschouwd. 

Legitimatie: Leden van 16 jaar en ouder dienen een duidelijk leesbare kopie van 

een identiteitsbewijs toe te voegen. 

Ingangsdatum: Een lidmaatschap kan op ieder moment ingaan. Deelname aan wedstrijden is 

slechts mogelijk voor actieve leden – spelers. In verband met team- en competitie indelingen worden 

nieuwe leden standaard op een wachtlijst geplaatst en vanaf die lijst z.s.m. ingedeeld. Een 

lidmaatschap loopt van juli tot en met juni van enig jaar (seizoen). 

Schorsing lidmaatschap 

Het niet of niet op tijd voldoen van contributie en opgelegde boetes leidt onherroepelijk tot schorsing 

van het lidmaatschap, waarvan het lid schriftelijk in kennis wordt gesteld. 

Pas na het voldoen van de openstaande bedragen wordt de schorsing opgeheven. 

Beëindiging lidmaatschap: Het lidmaatschap moet en kan alleen maar schriftelijk opgezegd 

worden bij de ledenadministratie. (ledenadministratie@festilent.nl) 

Andere vormen van afmelden worden niet ontvankelijk verklaard en leiden dus niet tot beëindiging 

van het lidmaatschap. 

Contributie: De contributiebedragen worden jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering 

vastgesteld en middels de afgegeven automatische incasso geïnd in de laatste week van 

september/eerste week van oktober en begin februari. In het contributiebedrag is voor de actieve 

spelers een bijdrage opgenomen voor het wassen van de tenues. 

Indien inning middels automatische incasso niet mogelijk is, krijgt het lid of zijn/haar ouders 

éénmalig een verzoek tot betaling middels overmaking van het contributiebedrag op het 

rekeningnummer van de vereniging. 

Als daaraan, binnen de gestelde termijn, geen gevolg wordt gegeven, zal het lidmaatschap 

worden geschorst c.q. niet worden aangegaan; hiervan wordt het (toekomstig) lid of zijn/haar 

ouders schriftelijk in kennis gesteld en is niet meer gerechtigd te spelen. 

Boete: 

Opgelegde boetes (door KNVB en/of vereniging) worden, middels de- door het lid of zijn/haar 

ouder- afgegeven automatische incasso, overgemaakt op het rekeningnummer van de vereniging. 

Wet bescherming persoonsgegevens: De -door u- verstrekte persoonsgegevens worden niet 

verstrekt aan derden ten behoeve van commerciële (niet aan de KNVB gerelateerde) doeleinden. Op 

grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen de gegevens wel verstrekt worden aan 

leden, begunstigers, diens wettelijke vertegenwoordigers en gemachtigden en voorts iedereen die in 

verband met de administratie en normale activiteiten van de vereniging de gegevens nodig heeft 


