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Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de v.v. Diepenveen. 
 
Achternaam :           man / vrouw * 

Roepnaam :      Voorletters :    

Geboortedatum :        -       -            
Geboorteplaats :      Nationaliteit :     

Adres :         

Postcode :      Woonplaats :       

Telefoon :      E-mail adres :       

 
 
Bent u eerder lid geweest van DSC afdeling voetbal?    Nee Ja 

 

Bent u de afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging? 
Nee 
Ja 

 
Het lidmaatschap (incl. KNVB bondscontributie) bedraagt m.i.v. 01 november 2020: 
  

Veldvoetbal   (Mini’s vanaf 5,5 jaar € 88,- / Pupillen € 168,- / Junioren € 200,- / 
     Senioren € 265,-) 
7-tegen-7 voetbal (45+) (€ 128,-) 
Zaalvoetbal   (Senioren € 150,-) 
Alleen trainend lid  (€ 80,-) 
Donateur   (vrije keuze) 

 
De bovengenoemde contributies gelden voor een volledig seizoen (1 juli tot en met 30 juni) en worden per 
kwartaal geïnd per automatische incasso. De jaarlijks verschuldigde contributie wordt derhalve in 4 termijnen aan 
het begin van ieder kwartaal geïncasseerd. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap leidt niet tot restitutie 
van de jaarlijks verschuldigde contributie.  
U dient de machtigingskaart op pagina 3 in te vullen, te ondertekenen en mee te zenden met dit 
aanmeldingsformulier.  
 
Indien van toepassing zal ook het verschuldigde overschrijfgeld (€ 12,80) per automatische incasso worden 
geïnd. 
 
Kosten van boetes en schorsingen, opgelegd door de KNVB, worden verhaald op de desbetreffende speler. Deze 
kosten worden ook periodiek automatisch geïncasseerd. 

 
Let op: 
Uw inschrijving wordt pas in behandeling genomen als het volledige inschrijfformulier, inclusief de 
machtigingskaart en opgave voor een vrijwilligerstaak volledig ingevuld worden ingeleverd. 
Als het lid 16 jaar of ouder is dient ook een kopie legitimatiebewijs te worden meegestuurd. 
 



Inschrijfformulier  Diepenveense Sportclub 
 Afdeling voetbal 
 

 

 
Aanmeldingsformulier versie 01-11-2020  Pagina 2 van 3 
 

 

Wij zijn als vereniging mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Dit houdt in dat u als lid of ouder/verzorger 
ook gevraagd wordt hier een bijdrage aan te leveren. Als de vrijwilligerstaak niet wordt ingevuld, wordt de 
inschrijving niet in behandeling genomen en kan uw kind niet voetballen. 

Hieronder kunt u aankruisen naar welke vrijwilligerstaak uw voorkeur uitgaat: 

 

 trainen van een elftal 

 leider van een elftal 

 scheidsrechter jeugd / senioren * 

 wedstrijdtafel zaterdag / zondag * (gastheer/-vrouw van de vereniging) 

 begeleider jeugdweekend (voetbalkamp) 

 commissielid (jeugd, boerenkooltoernooi, Gerritstoernooi, voetbalkamp, sponsor/PR, activiteiten)* 

 bestuurstaak 

 kantinediensten zaterdag / zondag * 

 hand- en spandiensten op en rondom het voetbalcomplex 

 EHBO bij toernooien 

 administratieve ondersteuning (bijv. wedstrijdschema’s, ledenadministratie, Grote Clubactie) 

 overig, namelijk……………………….. 

 afkoop vrijwilligersinzet (70 €) (via automatische incasso) 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Er zal contact met u worden opgenomen over uw voorkeur. 

 

Voorts wordt van u verwacht dat u meedraait in het rijschema voor het vervoer van spelers naar uitwedstrijden. 

 

Ondergetekende geeft hierbij toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de 
aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt 
voor reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden. 

 
Te sturen naar of in te leveren bij de ledenadministratie:  
p/a Yvonne Bolink, Olsterweg 15, 7431 EH Diepenveen 
secretaris@vvdiepenveen.nl 
 
Datum :           -           -              
 

Bij minderjarigen handtekening 
Handtekening:       ouder of voogd: 
 
 
___________________________    ____________________________ 
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Diepenveense Sportclub 

 
Afdeling Voetbal 

 
Olsterweg 15 

 
 7431 EH Diepenveen 

 
De aan de Diepenveense Sportclub afdeling voetbal verschuldigde bedragen worden per 
kwartaal per automatische incasso geïnd. Het lidmaatschap begint altijd op de eerste dag van 
de maand. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de 
jaarlijks verschuldigde contributie. 
 
 
 

M a c h t i g i n g s k a a r t  
 
Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging  
aan DSC afdeling voetbal om verschuldigde bedragen  
automatisch te incasseren van: 
 
IBAN nummer / banknummer  

 

 
 
t.n.v. 
Naam         
 
Adres         
 
Plaats         
 
 
Wegens lidmaatschap van: 
Naam aspirant lid:        KNVB relatienr.           (door DSC in te vullen) 
 

          …………………... 
 
Datum:   Handtekening: 
 
 
 
……………..  ………………………………….. 
 
 

                  


