
  Vrienden van de Jeugd 
 

Aanmeldingsformulier  
 
Naam: ___________________________________________________________ 

 

Voornamen: _______________________________________________________ 

 

Geboortedatum: ___________________________________________________ 

 

Adres: ___________________________________________________________ 

 

Postcode: _________________________________________________________ 

 

Woonplaats: ______________________________________________________ 

 

Telefoon: _________________________________________________________ 

 

E-mailadres: ______________________________________________________ 

 

Meld zich aan als lid van Vrienden voor de Jeugd van vv DFC en gaat akkoord  

met onderstaande voorwaarden. 

 

 Hierbij machtig ik Vrienden van de Jeugd het contributiegeld (€ 25,-) automatisch 

af te schrijven van bank/girorekening nr. ________________ 

 

 

Datum:   ____ /____ /____ 

 

 

Naam: ___________________________ Handtekening: ______________________ 

 

 

 

 Vermelding op het ledenbord in de kantine met tekst: _____________________ 

 

 

U kunt uw aanmeldingsformulier mailen naar vriendenvdjeugd@dfc-dordrecht.nl, inleveren 

in de bestuurskamer van DFC of opsturen naar: Vrienden van de Jeugd, postbus 333, 3300 

AH Dordrecht. 

 

 

Voorwaarden: 

1. Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.  

2. Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal één maand vóór de aflopende 

termijn te gebeuren. Dit kan per e-mail (vriendenvdjeugd@dfc-dordrecht.nl). 
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Doel van Vrienden van de Jeugd 

In 2013 is De Vrienden van de Jeugd opgericht door en voor mensen die meer willen 

doen voor de jeugdleden van DFC. Het heeft als doel geld ter beschikking te stellen voor 

bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, specifiek ten behoeve van de jeugd. 

De keuzes voor bestedingsdoelen worden door de Jeugdcommissie gemaakt. 

 

Lidmaatschap  

U wordt lid door u via het aanmeldingsformulier aan te melden en de jaarlijkse bijdrage 

van € 25, - te voldoen. Het lidmaatschap geldt voor de termijn van één jaar en wordt aan 

het einde van deze termijn automatisch verlengd, tot wederopzegging tenminste één 

maand voor het aflopen van de termijn. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet 

overdraagbaar. 

 

Wat krijgt een lid ervoor terug? 

Leden van de Vrienden van de Jeugd krijgen, indien gewenst, een vermelding op het 

ledenbord in de kantine. Dit kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier. Verder 

ontvangen leden van de Vrienden van de Jeugd minimaal één keer per jaar een digitale 

nieuwsbrief. In de nieuwsbrief krijgen leden toegelicht waar de gelden aan besteedt zijn. 

Dit ter stimulatie om lid te blijven en om nieuwe leden te werven.  

 

 

 


