
Voorwaarden inschrijving 
 

 

 

▪ Aanmelding wordt alleen geaccepteerd middels inleveren van dit aanmeldformulier 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 graag een 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 volledige contributie verschuldigd. Bij aanmelding na 1 januari de helft. 

Bij tussentijds afmelden wordt geen restitutie verleend. De betalingsverplichting van het 

verschuldigde contributiebedrag geldt onverkort. 

 

▪ Contributie verloopt bij voorkeur middels automatische incasso.  Het machtigingsformulier 

'automatische incasso' (download www.fcroerdalen.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 in oktober (op 

onze website), afgeschreven (uitgezonderd bij tussentijdse aanmeldingen. De contributie 

dient dan vooraf te worden betaald). 

 

▪ Pas nadat aan alle financiële verplichtingen richting FC Roerdalen 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.  

 

▪ 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.fcroerdalen.nl) bij de ledenadministratie. 

 

▪ Voetbalvereniging FC Roerdalen hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. Middels ons privacy protocol willen we u op een transparante wijze inzicht 

geven in de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw 

privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met het verwerken van data.  FC 

Roerdalen houdt zich aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Informatie over de AVG, het protocol en het 

waarborgen van uw privacy vindt u terug op onze website (www.fcroerdalen.nl), onder het 

kopje privacy. 

http://www.fcroerdalen.nl/

