
Aanmeldingsformulier Senior vv FC OUDEWATER 
 

Aanmeldingsformulier FCO Senior (vanaf 18 jaar) 20190701 

 
 Lidgegevens *) verplicht  

Achternaam*):    

Voorletters*):  Roepnaam*):  

Geslacht*):  Emailadres*):  

Adres*):    

PC Woonplaats*):    

Tel. vast  Tel. mobiel  

Geboortedatum*):  Nationaliteit*):  

Gewenste inschrijfdatum*)    (start seizoen is 1 juli):  

 

Soort lidmaatschap: � spelend lid � kort-spelend lid (max 5 wedstrijden) 

  � niet-spelend lid (wel trainen) � lid (alleen bondsfunctie) � donateur 

Indien gratis lid de reden: ___________________________________________________________ 
Wij sturen nog een bevestiging van deze inschrijving via email of post. 
 

SEPA machtiging doorlopende incasso 
Door ondertekening van dit vak geeft u toestemming aan FC Oudewater om doorlopende incasso-
opdrachten i.v.m. contributies en eventuele KNVB-boetes te sturen naar uw bank om een bedrag van 
uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrij-
ven overeenkomstig de opdracht van FC Oudewater. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Stopzetting van de incassomachtiging kan middels een briefje of mailtje aan de ledenadministratie. 

Geef de goede incasso periode aan: 

 � 1x per jaar (aug) � 2x per jaar (aug - dec) � 4x per jaar (aug - okt - dec - mrt) 

Gegevens incassant: 
FC Oudewater - Waardsedijk 213 - 3421 ND  OUDEWATER.   Incassant ID: NL45ZZZ404760170000 
IBAN contributies NL60 INGB 0007 4736 63 t.n.v. FC Oudewater 
 
IBAN nummer: ______________________________________________________ 

Naam rekeninghouder: ______________________________________________________ 

Handtekening rekeninghouder: ______________________________________________________ 
 
 

Contributies per jaar: Senior € 238,00  Niet-spelend lid € 50,00 
 (2019-2020) Kort-spelend lid € 86,00 Donateur € 50,00 
 65+ers krijgen een korting van 50% op de basisbijdrage van € 50,-. 
 De peildatum is 31 december van het lopend seizoen. 

De contributie is verschuldigd tot het einde van een seizoen (30 juni). Bij tussentijdse aanmelding 
wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Opzeggen uiterlijk 31 mei. 
 

Inleveren bij de ledenadministratie: 
Wij vragen u de bijlagen (o.a. over vrijwilligerswerk) ook in te vullen en het geheel te sturen naar: 
Jhr. A. van Swietenstraat 41, 3421 HS OUDEWATER. Scannen en mailen mag ook. 
Email: ledenadmin@fcoudewater.nl. 
 

Ondertekening nieuw lid 

Datum: Plaats: Handtekening: 

   



 
Vragenlijst vrijwilligers leden FC OUDEWATER 

 

Vragenformulier bij aanmelding FC Oudewater 20180708 - Blz. 1 

FC Oudewater streeft naar een grote betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Van elk 
lid wordt dan ook verwacht dat deze een bepaalde bijdrage levert. In geval van aanmelden 
van een jeugdlid wordt de betrokkenheid van een ouder verwacht. Alleen hierdoor kan de 
vereniging blijven draaien. Ten behoeve van de vrijwilligersadministratie verzoeken wij on-
derstaande vragenlijst in te vullen. In geval van aanmelding van een jeugdlid in te vullen 
door de ouder. 

 
 
Wat is je beroep? 
 

    

 
Doe je reeds vrijwilligerswerk bij FC 
Oudewater? 
 

� 
 

Ja � Nee 

 

 
Indien ja, wat voor soort? 
 

    

 
 
 
Toelichting: 
 

    

 
 
Hoeveel van je tijd ben je hiermee be-
zig? 
 

    

 
Ben je tevreden met je huidige vrijwil-
ligerstaak? 
 

� 
 

Ja � Nee 

 
 
Heb je nog verdere ambities binnen de 
vereniging? 
 

    

 
Ga door naar pagina 2 
 
 
 
Formulier inleveren bij de ledenadministratie: Jolanda Verweij 

Jhr. A. van Swietenstraat 41 
3421 HS  OUDEWATER 
ledenadmin@fcoudewater.nl  

  



 
Vragenlijst vrijwilligers leden FC OUDEWATER 

 

Vragenformulier bij aanmelding FC Oudewater 20180708 - Blz. 2 

Doe je nog geen vrijwilligerswerk? 
Wat voor vrijwilligerswerk zou je willen doen? Kruis hieronder je voorkeur aan. Meerdere op-
ties zijn mogelijk. 
 
Voetbal 
Wil je direct betrokken zijn bij het voetbal en leider zin van een team? 
Of anders trainer, coach, coördinator of scheidsrechter? 

� 
 

 
Handen 
We zijn niet alleen op zoek naar de beste keepers, maar ook naar 
leden die kunnen schilderen, verbouwen, timmeren, onderhouden, 
schoonmaken, enz. 

� 
 

 
Activiteiten 
Vind je het leuk om te helpen bij het organiseren van toernooien, 
kampen, evenementen en andere activiteiten? 

� 
 

 
Horeca 
Heb je affiniteit met "horeca"? Dan zijn we op zoek naar jou. We zoe-
ken vrijwilligers die het leuk vinden om achter de bar te staan, te ko-
ken of te helpen bij het organiseren van evenementen. 

� 
 

 
Meedenken 
Er valt nog een hoop "uit te denken", te communiceren en te regelen. 
Wellicht vind je het leuk om aan een van de commissies deel te ne-
men. Denk hierbij aan kantine, faciliteiten, sponsoring, jeugd, enz.  

� 
 

 
Overig 
Wilt u hand- en spandiensten doen, zoals ophalen oud papier en al-
lerlei opkomende klussen? 

� 
 

 

Heb je een concrete voorkeur? 
 

    

 
Hoeveel tijd ben je bereid te besteden 
aan vrijwilligerstaken? 

    

 
Op welke momenten ben je beschik-
baar? 

    

 

 
Heb je nog opmerkingen? 
 

    

 
Formulier inleveren bij de ledenadministratie: Jolanda Verweij 

Jhr. A. van Swietenstraat 41 
3421 HS  OUDEWATER 
ledenadmin@fcoudewater.nl  

 
 


