
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER 2021 
 
Voor- en achternaam rijder:________________________________________________ 

Adres:__________________________________________________________________ 

Postcode + Woonplaats:___________________________________________________ 

Geboortedatum:_________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ________________________________________________________ 

E-mail adres: ____________________________________________________________ 

 
❏ JA, ik wil lid worden van FCC Nuland. € 90,-- (club contributie 2021) 

€ 50,-- (vrijwilligersbijdrage per gezin) 
 
Iedere rijder moet naast het clublidmaatschap aangesloten worden bij minimaal 1 bond (NFF of KNWU). 
Verdere info over de bonden vind je op onze site. 

Vink aan wat van toepassing is: 
❏ JA, ik wil een licentie bij de NFF. € 10,-- 
❏ JA, ik wil een lidmaatschap bij de KNWU. € 7,-- 

(Aanvullende KNWU licenties dient men zelf aan te vragen via “https://mijn.knwu.nl”) 

❏ Alleen trainingslid: mijn licenties lopen via een andere club, namelijk:_______________________ 
❏ Ik fiets op een 20 inch. 
❏ Ik fiets op een 24 inch (cruiser). 
❏ JA, ik wil dat bovenstaand telefoonnummer toegevoegd wordt aan de WhatsApp groep.* 

 
Stuur mee: 

● een uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens; 
● of een kopie legitimatiebewijs rijder; 
● of het formulier “Kennisgeving sofinummer” van de belastingdienst. 

 
Zorg ervoor, dat documentnummers, handtekeningen en foto’s afgeschermd zijn, bijvoorbeeld door de app 
“KopieID” van de Rijksoverheid te gebruiken. Deze app is beschikbaar voor alle gangbare mobiele telefoons. 

 
We zullen bovenstaande info gedeeltelijk delen met KNWU en/of NFF om desbetreffende rijder aan te kunnen melden zodat deze hierdoor 

verzekerd is en wedstrijden mag fietsen 

 
 
 
Datum: 
Handtekening rijder: 
______________________________________________________________________________________  
Voor rijders jonger dan 18 jaar dienen beide ouders/verzorgers toestemming te geven. 
  
Datum: Datum: 
Handtekening ouder/verzorger: Handtekening ouder/verzorger: 
  
  
 
  
Naam ouder/verzorger:  _____________________ Naam ouder/verzorger: _____________________ 

Mobiel nummer  ___________________________ Mobiel nummer  __________________________ 

Graag wel/niet toevoegen aan WhatsApp groep* Graag wel/niet toevoegen aan WhatsApp groep* 
 
* FCC Nuland maakt, in aanvulling op andere communicatiekanalen, gebruik van WhatsApp groepen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt 

om te communiceren dat een training (op het laatste moment) niet door kan gaan. In deze groepen kan door de leden niet 
teruggeschreven worden. 

Versie: 31 december 2020 



 
 
 
 
 
 

INCASSO MACHTIGING 
 
Incassant ID : NL79ZZZ171748090000 
 
Kenmerk machtiging :_______________________________(ieder lid krijgt een eigen machtiging) 

ACTIE: door penningmeester  
 
Ondergetekende:............................................................................................. 
 
Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan F.C.C. Nuland om van onderstaande  
giro– of bankrekening de jaarlijkse contributie / bijdrage automatisch af te schrijven. 
De terugboekingstermijn is 56 werkdagen 
 
Naam lid:......................………............................................................................ 

 

IBAN/Rekeningnummer:………………………………........……………………………………………….. 

 

t.n.v.:………………………………………………………………………………................................ 

 

Adres:………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Postcode en Woonplaats:…………………………………………………………………………….... 

 

Datum:…………………………………………………………………………….... 
 
Handtekening: 
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