
Voetbalvereniging F.C. Vlotbrug 
Postbus 282, 3220 AG Hellevoetsluis                       opgericht 1 februari 1979 

F.C. VLOTBRUG Uitschrijfformulier 
 
Naam + voorletter(s) : ___________________________________________________________ 

 

Roepnaam : __________________________________________                 (  ) Man   (  ) Vrouw 
 

Geboortedatum : ________________________________________________________________ 

 

Adres : ________________________________________________________________________ 
 

Postcode + woonplaats : __________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer : _______________________________________________________________ 
 

E-mailadres : ___________________________________________________________________ 

 

Reden uitschrijving : 

 
(  ) Ik word lid bij een andere vereniging, n.l. _________________________________________ 

(  ) Ik stop vanwege _____________________________________________________________ 

(  ) Ik stop tijdelijk vanwege _______________________________________________________ 

(  ) Ik word rustend lid 
(  ) Ik blijf graag vrijwilliger bij FC Vlotbrug. Neem contact met mij op 

 

Bent u tevreden geweest over FC Vlotbrug tijdens uw lidmaatschap                   JA / NEE 

Indien NEE, kunt u aangeven waarom niet.  
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

De overschrijving dient digitaal door de nieuwe vereniging te worden aangevraagd. De speler 

meldt dat hij naar een andere vereniging wil en vraagt naar zijn/haar relatiecode, waarmee de 

overschrijving naar de nieuwe vereniging kan worden aangevraagd. Indien de overschrijving op 

correcte wijze is aangevraagd verschijnt altijd de melding: “Er is een overschrijvingsverzoek 
aanwezig’’. Bij het zien van deze melding in het tabblad “Persoon’’ worden de KNVB en de oude 

vereniging automatisch op de hoogte gebracht. 

Wanneer aan alle verplichtingen a.d.h.v. het lidmaatschap is voldaan wordt de overschrijving 

vrijgegeven. 
 

Ondergetekende verklaart bovengenoemde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en meldt 

zich hiermee af als lid. 

 
Datum : ____________________    Handtekening : ________________________  

(bij minderjarigen handtekening ouder of voogd). 

 

U dient uw lidmaatschap vóór 31 mei van het lopende seizoen of zoveel eerder te beëindigen. 

Afmelden na 31 mei tot aan de start van het nieuwe seizoen betekent dat u een bedrag moet 
betalen voor de administratieve afhandeling naar de KNVB. 

Voor afmeldingen van de start seizoen tot 1 januari zal de helft van de contributie in rekening 

worden gebracht. U kunt pas beëindigen of overschrijven als u aan al uw verplichtingen m.b.t. 

contributie, boetes en/of inleveren van materialen welke aan F.C. Vlotbrug toebehoren, heeft 
voldaan. 

 

Het is mogelijk dat er contact met u wordt opgenomen voor een zogeheten EXIT gesprek. 

Overschrijving naar een andere vereniging dient vòòr 15 juni te geschieden. 
Inleveradres: FC Vlotbrug/Wedstrijdsecretariaat (in portocabin, rechts naast de kantine) 


