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Verenigingsinformatie vv WDS 
 

Vereniging 

De voetbalvereniging WDS is een amateurvereniging en is opgericht 2 april 1948. 

De vereniging bestaat uit de volgende afdelingen: 

 Herensenioren op zaterdag 

 Jeugdvoetbal op zaterdag voor jongens en meisjes 

 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap gaat men aan voor minimaal één seizoen en loopt, zonder schriftelijke opzegging, 

automatisch door. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.  

 

Het lidmaatschap houdt in dat u ook lid bent van de KNVB. Elk lid is verplicht zich te houden aan reglementen 

en statuten van WDS en KNVB. Via de KNVB bent u verzekerd voor ongevallen tijdens trainingen, 

wedstrijden en vervoer van en naar uitwedstrijden. 

 

Beleid 

Ons beleid is er op gericht om zo goed en hoog mogelijk te spelen. Dat houdt in dat onze elftallen getraind 

worden door goede trainers en dat ook aan de begeleiding de nodige aandacht wordt geschonken. 

 

Wij bevorderen het familiegevoel door zoveel mogelijk leden en ouders bij het verenigingsleven te betrekken. 

De nadruk ligt op de zelfwerkzaamheid wat bijdraagt tot sociale cohesie zowel binnen als buiten de vereniging. 

Ons clubgevoel is boeiend en bloeiend en is de kurk waarop de vereniging drijft. 

 

Ons complex 

Ons complex is gelegen aan het Pauw Boerefijnpad 2 te Driebruggen, tel. 0348 501523. Wij hebben de 

beschikking over 2 voetbalvelden en een pupillenveld, prima kleedkamers en een prachtige kantine. Op ons 

goed verzorgde complex ontbreekt zelfs het speeltuintje voor de allerkleinsten niet. 

 

Wedstrijden en trainingen 

De competitie loopt van september t/m mei, met een winterstop in december/januari. Voor en na de competitie 

worden er oefenwedstrijden en toernooien gespeeld. 

 

De jeugdelftallen trainen minimaal 1x en de selectie-elftallen trainen 2x per week. De trainingstijden zullen bij 

aanmelding bekend gemaakt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tenue 

Het tenue bestaat uit een wit shirt. De broek en kousen zijn effen zwart. De shirtjes worden door de vereniging 

beschikbaar gesteld. 

 

Overige activiteiten 

Buiten het voetbal organiseren wij een scala aan activiteiten. De Jeugdkampcommissie organiseert elk jaar een 

jeugdkamp. 

 

Website 

Op onze website www.vvwds.com vindt u het e.e.a. aan informatie (o.a. programma en wedstrijdverslagen). 

 

Contributies 

 Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie kan worden voldaan via automatische 

incasso of via factuur 

 Jaarlijks wordt de contributie geïndexeerd met x % volgens de CPI huishoudens. 

 U bent verplicht tot aan het eind van het boekjaar te betalen, ook als u halverwege stopt. 

 Bij te late betaling van de contributie of boetes wordt een speelverbod opgelegd. 

 Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 30 april bij de ledenadministratie. 

 

Leeftijd op 1 juli per jaar 

Jonger dan 12 jaar €   75,00 

12-13-14 jaar  €   85,00 

15-16-17 jaar  €   90,00 

18 jaar en ouder € 125,00 

Niet spelend lid €   65,00 

 

Bij automatische incasso wordt er € 5,- administratie kosten op de jaarlijkse contributie in mindering gebracht. 

 

Bank: NL75 RABO 01583 19 001 t.n.v. vv WDS 

 

Tot het seizoen 2018/2019 wordt de contributie standaard jaarlijks met € 10 verhoogd (exclusief indexatie!). 

 

 

Inleveradres aanmeldingsformulier 

Leendert Boerefijn, ledenadministratie: Elzenlaan 12, 3465 KM Driebruggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vvwds.com/
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Voetbalvereniging vv WDS   Secretariaat:   Ledenadministratie: 

Opgericht 2 april 1948   Edwin Gerritsen  Leendert Boerefijn 

Aangesloten bij de KNVB   Hof van Waarder 32  Elzenlaan 12 

      3466 NR  Waarder  3465 TJ  Driebruggen 

      Tel. 06 16318760  Tel. 06 57580873 

          leendert79@hotmail.com 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER 

 

 Naam en voorletters : ………………………………………………………………….. M/V 

 Roepnaam  : ………………………………………………………………….. 

 Geboortedatum : ………………………………………………………………….. 

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

 Postcode en plaats : ………………………………………………………………….. 

 Telefoon  : ………………………… of 06 - ………………………………. 

 Nationaliteit  : ………………………… E-Mail ………………………………. 

 

Wil lid worden van vv WDS en schrijft in voor (aankruisen wat van toepassing is): 

O  Jeugdvoetbal jongens 

O  Jeugdvoetbal meisjes 

O Senioren heren 

O Niet spelend lid 

O Donateur 

 

 

 Was/is lid van  : …………………………………………………………………. 

 Laatste speelseizoen, welk elftal: ………………………………………………………. 

 Voldaan aan financiële verplichtingen vorige vereniging: JA/NEE 

 Geschorst door KNVB of vorige vereniging:    JA/NEE         

 Overschrijving: JA/NEE 

 Is lid van KNVB: JA/NEE 

 Lidmaatschapsnummer: ………………………………………………………………… 

 Nieuwe leden van 10 jaar en ouder die nog geen lid zijn van de KNVB en die competitie willen gaan 

spelen, dienen een pasfoto in te leveren. 

 Personen (vanaf 14 jaar) dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij dit formulier in te 

leveren. 

 Het lidmaatschap gaat men aan voor tenminste één seizoen en loopt, zonder schriftelijke opzegging, 

automatisch door. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lidmaatschap van jeugdspelers en jeugdspeelsters 

De organisatie van de jeugdwedstrijden en overige jeugdactiviteiten vraagt veel tijd en aandacht van de 

jeugdcommissie en kan een reden van grote zorg zijn. 

 

Hulp door ouders van jeugdleden is dan ook noodzakelijk. Inschrijving van uw kind bij onze vereniging is 

alleen mogelijk als ouders daar enige mate van vrijwilligerswerk tegenover stellen. Wij verwachten in ieder 

geval dat ouders er voor zorgen dat hun kind ook uitwedstrijden kan voetballen, door eens in de zoveel weken 

voor het elftal te willen rijden. 

 

Ik geef mij op voor de volgende activiteit (aankruisen wat van toepassing is): 

O elftalleider     O chauffeur (met auto) naar uitwedstrijden 

O scheidsrechter    O barmedewerker 

O lid jeugdcommissie    O wassen tenues 

O grensrechter    O onderhoud complex 

O sponsor van een team of reclamebord O anders …………………….. 

 

Ik wens de contributie als volgt te betalen (aankruisen wat van toepassing is): 

O per jaar via automatische afschrijving (€5,- in mindering op jaarlijkse contributie) 

O per jaar via factuur 

 

Afschrijving of facturering vindt plaats bij aanvang seizoen medio september/oktober. 

 

O Ik ga akkoord met automatische afschrijving van de contributie 

Uw IBAN: ……………………………………………………………. 

Ten name van: ………………………………………………………... 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u, tot wederopzegging, toestemming aan vv WDS tot automatische 

incasso van de verschuldigde contributie. De incasso wordt van kracht met ondertekening van dit formulier. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 

na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

incassant 

Naam: vv WDS 

Adres: Pauw Boerefijnpad 2, 3465 KW Driebruggen 

Incassant ID : NL47 ZZZ 404641790000 

 

Handtekening voor automatische afschrijving …………………………………… 

(voor minderjarigen dient ouder of voogd te tekenen) 

 

Handtekening voor aanmelding lidmaatschap …………………………………… 

(voor minderjarigen dient ouder of voogd te tekenen) 

 

Plaats en datum: ………………………………………. 

 

 
Bijgevoegd verenigingsinformatie en een overzicht van de contributie 

 

 


