
AANMELDINGSFORMULIER 
 

Achternaam:...............................................Geslacht* M/V 
Voorletter(s): ..............................................Roepnaam: ............................. 
Adres: .........................................................Postcode: .........................…….             
Woonplaats: ...............................................Geboortedatum: ........................             
Geboorteplaats: ..........................................Nationaliteit: .............................     
Telefoonnummer: ...................................... Mobiel:………………………… 
Bankrekeningnummer: ................................Postbanknummer: ...........…… 
E-mailadres: ......................................................... 

 
 
Nummer rijbewijs*/paspoort*/gemeentelijke identiteitskaart*: ........................................................ 
(bij aanmelding vanaf 16 jaar is het verplicht een geldig identiteitsbewijs te vermelden) 
Bent u de afgelopen 3 seizoenen in een bindende competitie of bekerwedstrijd uitgekomen voor een andere 
(futsal)voetbalvereniging?                    Ja*/Nee* 
(Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, dient bovendien een overschrijvingsformulier te worden 
ingevuld.) 
Zo ja, voor welke vereniging  .............................................................futsal*veldvoetbal*,  
wat is uw KNVB nummer .................................................... 
Hebt u nog financiële verplichtingen ten aanzien van uw oude vereniging                    Ja*/Nee* 
Hij/ zij verklaart zich te zullen houden aan alle bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement en 
alle aanwijzingen van bestuur en- of andere functionarissen bij O.N.R. te zullen opvolgen. 
De contributie wordt in 3 gelijke termijnen geïnd via automatisch incasso in de maanden september, 
november en maart. 
Hij*/zij* is ervan op de hoogte dat opzegging van het lidmaatschap uiterlijk 4 weken voor afloop van het 
verenigingsjaar **, zijnde 1 juni van ieder jaar, schriftelijk dient te geschieden bij de ledenadministratie. 
Bij niet tijdige opzegging van het lidmaatschap verplicht hij*/zij* zich om de contributie te betalen tot aan het 
eind van het daaropvolgende verenigingsjaar. 
Voor de jeugd geldt het eerste jaar een eenmalige kledingbijdrage à € 36,00 en daarna een 
onderhoudsbijdrage van € 4,00 per trimester. 
Omdat onze sponsoren heel belangrijk zijn voor onze vereniging stellen wij het adressenbestand van onze 
vereniging ter beschikking voor commerciële doeleinden, dit geldt ook voor de KNVB. Wil U op geen enkele 
wijze benaderd worden kan U dit hier aangeven.  
ONR mag mijn n.a.w.-gegevens ten voordele van de vereniging aan derden verstrekken.       Ja*/Nee* 
 
 
Contributies per 1 november 2010  
 
Senioren                            € 57,85 per 4 maand                          
A-junioren                          € 47,90 per 4 maand                         B-junioren                        € 45,45 per 4 maand 
A-junioren veld en zaal      € 65,33 per 4 maand                         B junioren veld en zaal    € 62,53 per 4 maand 
C-junioren                          € 42,55 per 4 maand                         D-pupillen                        € 39,05 per 4 maand 
E-pupillen                           € 36,80 per 4 maand                         F-pupillen                        €  31,50 per 4 maand 
Futsal  recreanten              € 39,80 per 4 maand                         Futsal (competitie)           € 47,90 per 4 maand 
Futsal en veldvoetbal         € 86,75 per 4 maand                         

 



 
 
Leeftijdsgrenzen: VJ = Verenigingsjaar, deze loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
a. klasse A: dit zijn spelers die 17, 18 of 19 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;  
b. klasse B: dit zijn spelers die 15, 16 of 17 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt;  
c. klasse C: dit zijn spelers die 13, 14 of 15 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt;  
d. klasse D: dit zijn spelers die 11, 12 of 13 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt;  
e. klasse E: dit zijn spelers die 9, 10 of 11 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt;  
f. klasse F: dit zijn spelers die 5,6,7,8 of 9 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt. 
 
Vrijwilligerstaken: 
Om onze jeugd en natuurlijk senioren te laten voetballen, zijn er voldoende vrijwilligers nodig. De vereniging 
kan natuurlijk niet voor allerlei activiteiten betaalde krachten in de arm nemen. Uiteraard zou dit een enorm 
opdrijvend effect hebben voor onze contributie. Derhalve zijn we als vereniging blij met onze huidige 
vrijwilligers. Om de club ook voor de toekomst draaiende te houden, hebben wij nog steeds vrijwilligers nodig. 
Graag zouden wij daarom van u willen weten voor welke van onderstaande taken cq. functies we u kunnen 
benaderen: 
 

Bardienst op de ochtend of middag 
Schoonmaakploeg 
Leider/ster van een jeugdteam 
Coördinator van een jeugdgroep 
Trainer van een jeugdteam 
Functie in jeugdbestuur en/of algemeen bestuur 
Leider/ster van een seniorenteam 
Andere werkzaamheden, zoals .................................................................... 

 
Indien u vragen heeft naar aanleiding van 1 van bovenstaande functies, dan kunt u contact opnemen met een 
van de volgende bestuursleden:  Henriette van Essen 050-5012251 of Marc De Raedt tel. 050-5014115 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is ** het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni  
      
Plaats,.........................................Datum, ....................................... Handtekening, ......................................... 
 
Onderstaande alleen invullen door (pleeg)ouders/verzorgers van leden die op de aanmeldingsdatum jonger 
zijn dan 18 jaar                                                              
Ondergetekende, ........................................ wettelijke vertegenwoordiger van ................................................    
verklaart hierbij zijn*/haar* zoon*/dochter* toestemming te verlenen om lid te worden van de voetbalvereniging 
Oranje Nassau Roden. 
 
Plaats, ....................................   Datum, .....................................     Handtekening, ........................................ 
 
Gaarne formulier ingevuld retour aan Marc De Raedt,  Statenlaan 69     9301 RJ te Roden 


