
Opgericht 1 maart 1908   Koninklijk goedgekeurd 12 februari 1916 en 18 april 1951 

Secretariaat: Postbus 528, 2600 AM Delft
Bankrekening (contributie): NL75INGB0000100229

Telefoon clubgebouw: 015 – 2 13 25 48, email: info@dvcdelft.nl 

DVC Delft 20200831

AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP DVC 
Graag invullen in blokletters. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

Achternaam: ……………………………………………………………….   Geslacht:  man    vrouw 

Voorletter(s):………………………………… Roepnaam:…………………………………………………………                        

Geboortedatum:…………………………… Nationaliteit:……………………………………………………… 

Straat: ……………………………………………………………………………………..  Nr………………………. 

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

(Mob.) tel:...…………………………… E-mailadres: ……………………………………………………… 

Ben je eerder lid geweest van een voetbalvereniging?  Ja* /  Nee 

* Wanneer je eerder lid was van een voetbalvereniging, vul dan in:
Bij welke vereniging? 

KNVB nummer 

Ben je nu door de KNVB of door je vorige vereniging geschorst of geroyeerd?  Ja /  Nee 
Is er aan alle financiële verplichtingen jegens je vorige vereniging voldaan?  Ja /  Nee 

Bovengenoemde verklaart hierbij, dat hij/zij wenst toe te treden tot de voetbalvereniging DVC als 
(aangegeven contributie is per jaar): 

Aankruisen wat van toepassing is: 
 Senioren voetbal zaterdag/zondag* team:______ €  225,00 
 JO19 jeugd €  190,00 
 JO17 jeugd €  170,00 
 JO15 jeugd €  155,00

 JO13 jeugd €  145,00 
 JO11 jeugd €  135,00 
 JO9 jeugd €  135,00 
 JO7 (mini’s) jeugd €    27,50 
 van 0 jaar tot mini F      Gratis

 Niet spelend lid €    80,00 
 Tennis voetballende leden €    80,00 
 Tennis €  165,00 
 Donateur  €    45,00 

Extra informatie over (ouders/verzorgers) nieuw lid: 

Beroep:………….…………….………………… 

Beroep vader: ………….……… ....……..……… Beroep moeder: …….……………...…………… 
>> Ga verder aan de achterzijde <<
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Om alle leden te kunnen laten sporten zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Op welke wijze heb je of heeft 
u als ouder/verzorger interesse actief te participeren binnen onze vereniging (ervaring is niet nodig
aangezien we voor begeleiding zullen zorgen):

Speler (ouder dan 16 jaar) 

  Leider   Trainer   Scheidsrechter   Bestuurslid  Commissie  Administratie 

  Bardienst   EHBO   Terreindienst   In overleg  Vervoer 

Ouder/Verzorger 

  Leider   Trainer   Scheidsrechter   Bestuurslid  Commissie  Administratie 

  Bardienst   EHBO   Terreindienst   In overleg  Vervoer 

Ik ben hiervoor beschikbaar:  Frequent  Op afroep 

Ondergetekende geeft hierbij te kennen tot de Delftsche Voetbal Club DVC te willen toetreden.  
Hij/zij verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en zal zich door het verkrijgen van het DVC- 
lidmaatschap conformeren aan regels zoals vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het document 
Normen en waarden van onze vereniging. Deze documenten zijn via de website  www.dvcdelft.nl beschikbaar gesteld. 
 N.B. Het lidmaatschap geldt voor een geheel voetbalseizoen, indien nodig inbegrepen het lidmaatschap van de
KNVB voor het nieuwe seizoen,  te weten:  van 1 juli t/m 30 juni van het nieuwe verenigingsjaar. Het beëindigen van het
lidmaatschap kan alleen schriftelijk tenminste 1maand vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar bij de
ledenadministratie van DVC. Bij aanmelding wordt voor nieuwe voetballende leden eenmalig € 10 inschrijfgeld in
rekening gebracht (inclusief voetbalpas en DVC-embleem). Tevens dient bij aanmelding een machtiging te worden
ingevuld en ondertekend daar de contributie alleen middels automatische incasso kan worden voldaan.

Delft, 20…………… Handtekening: ___________________________________ 

Bij inlevering van dit formulier moet voor spelende leden vanaf 13 jaar een goedgelijkende foto worden 
bijgeleverd, tevens moet het soort legitimatie met nummer vermeld worden op dit formulier. 

Soort legitimatie: : ______________________________ Nummer: __________________________________ 

| Naam: _________________________________ 

MACHTIGING | Adres: _________________________________ 

| PC / Plaats: _____________________________ 

| IBAN NUMMER: _________________________ 

| Datum: _____________________  Handtekening:  ____________________ 

Ik machtig de Delftsche Voetbalclub DVC tot wederopzegging de jaarlijkse contributie van mijn rekening af te 
schrijven. Indien u niet akkoord gaat met het geïncasseerde bedrag, dan kunt u dat binnen 30 dagen 
terugvorderen bij uw bank. 

□ Ik maak gebruik
van een Ooievaarspas.

http://www.dvcdelft.nl/

	 Niet spelend lid
	 Donateur
	 Zaterdag senior/ zondag senior/ 
	 Zaal senioren
	 JO19 (A) jeugd
	 JO17 (B) jeugd
	 JO15 (C) jeugd

	Roepnaam: 
	Geboortedatum: 
	Nationaliteit: 
	Straat: 
	Nr: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 
	Mob tel: 
	Emailadres: 
	Bij welke vereniging: 
	In welk elftal speelde je voor het laatst een bindende wedstrijd en welke datum: 
	Beroep: 
	Beroep vader: 
	Beroep moeder: 
	Handtekening: 
	Soort legitimatie 1: 
	Nummer: 
	Naam: 
	Adres: 
	PC  Plaats: 
	IBAN NUMMER: 
	Handtekening_2: 
	Voorletters: 
	Achternaam: 
	Datum: 
	man: Off
	vrouw: Off
	Ja: Off
	Nee: Off
	Jaartal: 


