
Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

   M   V 

Heb je al eerder gevoetbald?    Nee     Ja, bij: 

Handtekening nieuw lid: Handtekening ouder/voogd: 

…………………………. ……………………………..

De contributiebetaling vindt plaats via automatische machtiging. 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de 

penningmeester van ZCFC om de jaarlijkse contributie van zijn/haar IBAN-

rekening af te schrijven. Via de website (www.zcfc.nl) wordt men op de hoogte 

gesteld van het moment waarop afschrijvingen zullen plaatsvinden. 

Ondergetekende wenst afschrijving (gelieve uw keuze aan te kruisen): 

per jaar (volledige contributie wordt in 1x afgeschreven) 

per half jaar (inning in 2 gelijke termijnen) 

per kwartaal (inning in 4 gelijke termijnen) 

IBAN nummer: 

Naam rekeninghouder: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Aanmeldformulier ZCFC voor nieuwe leden t/m 18 jaar 

Indien je 16 jaar of ouder bent, neemt de ledenadministratie contact met je op 
voor de controle van je persoonsgegevens.

Het lidmaatschap wordt voor de duur van 1 seizoen aangegaan. Verlenging 

vindt automatisch plaats, tenzij voor 15 mei het lidmaatschap schriftelijk of per 

mail (ledenadministratie@zcfc.nl) wordt opgezegd bij de ledenadministratie. 

Bij niet (tijdig) betalen wordt een bijdrage voor administratiekosten van € 5,- in 

rekening gebracht. 

Nieuwe leden tot en met 11 jaar krijgen een bon voor een trainingspak. Dit 
trainingspak is gratis, mits je minimaal 2 jaar lid blijft. Het shirt wordt in

bruikleen gegeven.
  Datum:

mailto:ledenadministratie@zcfc.nl


Handtekening rekeninghouder: ……………………………………………….. 

Bij machtiging heeft u het recht om tot 30 dagen na afschrijving uw eigen bank 

het bedrag te laten terugboeken. Daarnaast kunt u de machtiging intrekken, maar 

dan dient u dat de ledenadministratie schriftelijk te laten weten.  

Een machtiging wordt ook ongeldig indien u voor aanvang van het 

nieuwe seizoen (peildatum 15 mei) schriftelijk uw lidmaatschap opzegt 

bij de ledenadministratie. 

U kunt dit formulier compleet ingevuld mailen naar: ledenadministratie@zcfc.nl 

Of uitprinten en opsturen naar: 

Ledenadministratie ZCFC 

Twiskeweg 67 

1503 AA Zaandam 
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