
Inschrijfformulier Voetbalvereniging ODC

Contributie per kwartaal per half jaar per jaar

Pupillen € 32,00 € 64,00 € 128,00

Junioren € 39,50 € 79,00 € 158,00

Administratie kosten € 10,00 eenmalig 
Kledinggeld is inbegrepen in de contributie

Voornaam: KNVB Nr.: In te vullen door ODC

Achternaam:

Geboortedatum: Geslacht:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

Email:

Verklaring van Ouder / Verzorger:

Plaats: Datum: Handtekening:

man/vrouw

Ik ga akkoord met de inschrijving (van mijn kind) als lid van ODC, inclusief de bijbehorende 
verplichtingen t.a.v. de contributie en de huisregels van ODC. Voor het goed functioneren van 
onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten, 
aanbiedingen en dergelijke. Ook worden gegevens beschikbaar gesteld aan trainers, leiders, 
coördinatoren en andere vrijwilligers. Daarnaast willen we speelschema's, wedstrijduitslagen en 
soms ook foto's en filmpjes van leden op onze website en (sociale) media plaatsen. Met de 
ondertekening van dit formulier geeft u RKVV ODC toestemming uw gegevens en beelden, en 
die van uw kind, voor de genoemde doelen te gebruiken. 

Dit inschrijfformulier, het vrijwilligersformulier en de machtiging m.b.t. contributie kunt 
u inleveren bij ODC tijdens het spreekuur (voor data en tijden: zie onze website 
www.odcvoetbal.nl) of per mail via aanmeldenjeugd@odcvoetbal.nl

Voor het inschrijven van pupillen JO12 en JO13 en junioren is een recente (digitale) 
pasfoto nodig!



Doorlopende machtiging S€PA
Naam incassant: R.K.V.V. ODC

Nieuwe nieuwstraat 46
5283 CE Boxtel

Incassant ID: NL27ZZZ402172570000

Kenmerk machtiging: Contributie

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

Rekeningnr. (IBAN):

Ik betaal per:      Kwartaal       Half jaar Jaar

Plaats: Datum: Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan voetbalvereniging R.K.V.V. ODC om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens lidmaatschap van ODC en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van R.K.V.V. ODC.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, kun u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 



Aanvullende informatie

Vrijwilligerswerk

Sponsoring

Van harte welkom bij voetbalvereniging ODC!

Eerdere voetbalervaring (waar, en waarom gestopt):

Specifieke aandachtspunten (bijv. medicijngebruik, extra aandacht):

Andere zaken, ideeën, suggesties:

Vrijwilligerswerk

Uitgangspunt is: Vele handen maken licht werk. Help dus mee!

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Email:

Sponsoring

ja / nee

Opmerkingen:

Als nieuw lid van onze vereniging willen we dat je je snel thuis voelt. Hieronder kun je 
aanvullende informatie geven t.a.v. jezelf waar we eventueel rekening mee kunnen houden.

Ook vragen we nieuwe leden (en vooral ouders) om ondersteuning voor alle activiteiten 
rondom het voetbal. Denk hierbij aan trainer of leider zijn, maar ook scheidsrechter of 
grensrechter. ODC bestaat nl. voor 99% uit vrijwilligers! We hebben uw steun dus hard 
nodig om alles georganiseerd te krijgen. We willen zoveel mogelijk ouders actief bij ODC 
betrekken om ieders belasting zo klein mogelijk te houden. Uiteraard alles in goed 
overleg.

Ik ben mogelijk geïnteresseerd om te sponsoren en verzoek de 
sponsorcommissie om contact met mij op te nemen over de 
mogelijkheden:



Huisregels ODC
• Naleven van normen en waarden met respect voor elkaar, de tegenstander en de 

wedstrijdleiding.
• Spelers en ouders stellen zich begeleidbaar op bij trainingen en wedstrijden en luisteren 

naar de trainers/begeleiders en andere bij ODC betrokken vrijwilligers.
• Spelplezier staat voorop!
• De leiders begeleiden en zijn de 'baas', de ouders moedigen aan.
• Positieve ondersteuning van ouders: aanmoedigen graag maar laten het coachen en 

aanwijzingen geven over aan de leiders en de trainers.
• Tijdens de wedstrijd: De (grens)scheidsrechter beslist, geef geen commentaar
• Opmerken en ideeën over wisselbeleid, tactiek en andere (voetbal)zaken: graag na de 

wedstrijd en bij de juiste persoon. 
• Aanspreekpunten zijn in eerste instantie de trainers. Zij hebben onderling een korte lijn. 

Daarna(ast) kan eventueel contact worden opgenomen worden met de betreffende 
coördinator en indien nodig met het Jeugdbestuur.

En verder:
• Geen etenswaren en glas meenemen op de velden.
• Niet roken op de kunstgrasvelden.
• Geen kauwgom op de kunstgrasvelden.
• Niet op de omheining zitten.
• Niet in de netten van de goal hangen, zitten of staan.
• Toeschouwers (dus ook ouders) blijven buiten de veldafzetting.
• Houd de accommodatie en de terreinen schoon.
• Volg de instructies van vrijwilligers van ODC op.
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