
           
 
Geacht nieuw lid, 
 
Wij zijn verheugd dat u/jij bij onze vereniging wilt gaan voetballen. Omdat het 
voor een sportvereniging van belang is om een goede ledenadministratie te 
bezitten verzoeken wij u/jou dit formulier volledig in te vullen en deze 
ondertekend te mailen naar secretaris@fckraggenburg.nl. Onze voorkeur gaat 
uit naar een digitale aanmelding. Mocht dit niet lukken mag je het formulier ook ingevuld 
versturen naar Roos Hupkes Kasper, A.J. Rennenstraat 24 8317 AM Kraggenburg.  
 
Graag wijzen wij u/jou erop dat op basis van een onvolledig ingevuld formulier, wij geen 
spelerspas voor je kunnen aanvragen bij de KNVB en dus niet speelgerechtigd bent! 
 
INSCHRIJVING 

 

Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging FC Kraggenburg 

 

Achternaam:      ...................................................................... 

 

Voornaam:      ...................................................................... 

 

Adres:      ...................................................................... 

 

Postcode:      ...................................................................... 

 

Woonplaats:      ...................................................................... 

 

Tel.nummer:      ...................................................................... 

 

e-mail adres:       ...................................................................... 

 

Geboortedatum:       ...................................................................... 

 

Nummer identiteitsbewijs/paspoort 
(doorhalen wat niet van toepassing is):  ...................................................................... 

 

categorie: jeugd / senioren / vrouwen / alleen trainen / 

vrijwilliger *  (doorhalen hetgeen niet van toepassing is) 

 

Eventueel vorige vereniging: ................................................ 

 

Dit formulier graag mailen naar secretaris@fckraggenburg.nl.  
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AUTOMATISCHE INCASSO 
 
Om het innen van het contributiegeld van onze vereniging te vergemakkelijken, 
maakt FC Kraggenburg gebruik van automatische incasso’s. Dit betekent dat de 
contributie in één, twee of vier termijnen van de door u/jouw aangegeven 
rekening wordt afgeschreven. Om dit te kunnen doen, heeft FC Kraggenburg 
schriftelijke toestemming nodig. 
 
Voor de inschrijving van minderjarigen dient dit formulier te worden ondertekend door een ouder 
of voogd. 
 
Bij voorbaat dank voor uw/jouw medewerking, 
 
 
Bestuur FC Kraggenburg  
 
 
Machtiging 
 
Naam: ……………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………. 
 
Postcode: ……………………………………………………………………. 
 
Plaats: ……………………………………………………………………. 
 
Bankrekeningnummer:  ……………………………………………………………………. 
 
Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan FC Kraggenburg om van zijn/haar*  
rekening het contributiebedrag per kwartaal/halfjaar/jaar* af te schrijven met betrekking tot het 
lidmaatschap van zichzelf/haarzelf/zoon/dochter*.  
   
Indien van toepassing: de contributie heeft betrekking op mijn zoon/dochter, 
genaamd:………………………. 
geboortedatum: ……………………  
 
 
 
Tevens zal ik mij houden c.q. zal ik er op toezien dat mijn kind(eren) zich houden aan de 

gedragscode die er binnen onze vereniging voor spelers en ouders/verzorgers geldt. 
 

 

Datum Handtekening 

……………………………… 
……………………………
… 

 
Naam indien 
ouder/voogd 

* = doorhalen wat niet van toepassing is 

……………………………
…. 

  


