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     Voetbalvereniging * FC Roerdalen *  
      Melick / Sint Odilienberg 

    Svp in BLOKLETTERS invullen! 
 
 
Achternaam nieuw lid  : ____________________________________________________________ 
 
 
 
Voornamen (voluit)  : ____________________________________________________________ 
 
 
 
Geboortedatum     :     –       –            Geboorteplaats _________________________________     Gesl: M / V * 
 
 
 
Adres    : ____________________________________________________________ 
 
 
 
Postcode/Woonplaats  : Postcode  _________  Woonplaats _______________________________ 
 
 
 
Telefoonnummer   : (vast) _______________________ (mobiel) _________________________ 
 
 
 
Emailadres   : ____________________________________________________________ 
 
 
Gegevens ouders bij minderjarigen 
 
 
Telefoonnummer  VADER : _______________________  Email-adres  _________________________ 

 
 
Telefoonnummer MOEDER : _______________________  Email-adres  _________________________ 
 

 
 
Laatst gespeeld bij vereniging : _____________________________     te    _________________________ 
 
 
Overschrijving benodigd      : ja / nee *          * doorhalen wat niet van toepassing is   

 
 

Tevens ondertekend voor akkoord van de bijgaande voorwaarden 
 
 
____________________  ___________________   ________________________ 
Plaats      datum      Handtekening 
            (ouder(s) voor leden tot en met 18 jaar!) 
   
 

 

A A N M E L D F O R M U L I E R 
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  Ik verklaar hierbij dat ik mij aanmeld als lid van FC Roerdalen (Melick/Sint Odilienberg), instem met  
  onderstaande voorwaarden en, overeenkomstig deze voorwaarden, aan de financiële verplichtingen zal 
  voldoen. 
 
 
      VOORWAARDEN VOOR AANMELDING 

 

    Aanmelding wordt alleen geaccepteerd middels inleveren van dit aanmeldformulier (download 
www.vvvesta.nl) alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitsbewijs).  
Deze kopie wordt door de vereniging gebruikt met als doel controle van de juiste aanmeldgegevens ten 
behoeve van de invoer in Sportlink. 
Het lid, bij minderjarigheid de ouder/verzorger, geeft FC Roerdalen bij ondertekening van het 
aanmeldformulier uitdrukkelijk toestemming om de gegevens voor dat doel te verwerken. 
 
Voor nieuwe jeugdleden niet in bezit zijnde van een eigen legitimatiebewijs: kopie inschrijving personalia 
in paspoort ouder(s) overleggen! 
 

    Senioren, JO19 t/m JO14 (junioren) en JO13 t/m JO12 (D-pupillen), moeten in de wedstrijdzaken app 
van de KNVB een recente pasfoto uploaden.  
 

 Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij aanmelding vóór 1 januari van het lopende seizoen is 
de volle contributie verschuldigd. Bij aanmelding na 1 januari de helft. Bij tussentijds afmelden wordt geen 
restitutie verleend. De betalingsverplichting van het verschuldigde contributiebedrag geldt onverkort.  
Bij in gebreke blijven wordt GEEN medewerking verleend bij een overschrijving naar een andere vereniging.  
 

 Het lid verklaart geen bezwaar te hebben tegen automatische incasso van zijn/haar contributie. Het 
machtigingsformulier 'automatische incasso' (download www.vvvesta.nl) maakt deel uit van dit 
aanmeldformulier en wordt ingevuld en ondertekend aangeleverd bij aanmelding.  
 

 De contributie wordt 1 keer per seizoen, op een nader bekend te maken datum (op onze website), 
afgeschreven (uitgezonderd bij tussentijdse aanmeldingen. De contributie dient dan vooraf te 
worden betaald) 
 

 Pas nadat aan alle financiële verplichtingen richting v.v. Vesta is voldaan wordt het nieuwe lid door de 
ledenadministratie aangemeld bij de KNVB en is daarna eerst speelgerechtigd. Het lid wordt per email op 
de hoogte gesteld van deze speelgerechtigheid. 
 

 Tevens worden bij aanmelding, boven op de verschuldigde contributie, eenmalig € 10,00 
administratiekosten EN € 10,00 borgsom in rekening gebracht. De borgsom wordt bij een correcte 
afmelding bij de ledenadministratie weer teruggestort op het rekeningnummer van de contributiebetaler. 
 

 Kosten van keuringen en strafzaken zijn voor rekening van de speler. 
 

 Opzegging van het lidmaatschap kan alleen door invullen en inleveren van het afmeldformulier (download 
www.vvvesta.nl) bij de ledenadministratie (adres zie onderaan op dit formulier). 
 
Opmerking: 
Er wordt gewerkt aan nieuwe formulieren. 
Dit heeft te maken met de fusie van v.v. Vesta en RKVV Sint Odilienberg tot FC Roerdalen 
Tevens worden deze nieuwe formulieren opgemaakt aan de hand van de criteria die gesteld zijn 
binnen de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Zodra de nieuwe website beschikbaar is (naar verwachting eind augustus 2018) zullen ook de 
nieuwe formulieren daarop terug te vinden zijn. Wij vragen jullie om begrip hiervoor. 

 

INLEVERADRES :  
 

Ledenadministratie FC Roerdalen, Peysstraat 1, 6074HM, Melick 

http://www.vvvesta.nl/
http://www.vvvesta.nl/
http://www.vvvesta.nl/

