
Inleveradressen van dit formulier                                          
1. Clubhuis UDI'19 aan de Parklaan 
2. M. Timmers, Runmolen 23, Uden                                                                                         
 
Legitimatie  
Indien 16 jaar of ouder dient bij aanmelding een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden 
bijgesloten; in dit geval mag speler/speelster zelf het aanvraagformulier tekenen. 
 
Inschrijfgeld                                                              
Dit bedraagt € 10,-- , gelijktijdig te voldoen bij inlevering van dit formulier.    
 
Pasfoto 
Bij aanmelding dient een recente pasfoto te worden ingeleverd; dit geldt niet voor Onder 8 t/m 11. 
                                                        
Contributie                                                               
UDI’19 incasseert per kwartaal; bedragen staan op onze site. Zodra de aanvraag voor lidmaatschap 
is goedgekeurd wordt een machtigingsformulier toegestuurd; aanmelding is pas definitief zodra dit 
formulier is ingevuld en geretourneerd.  
 
Tenue 
UDI-shirt (rood-wit-blauw), witte voetbalbroek, witte kousen. 
 
Indeling bij de jongens 
Jeugd onder 19, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen, 16 of 17 jaar zijn. 
Jeugd onder 17, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen, 15 jaar zijn. 
Jeugd onder 16, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen, 14 jaar zijn. 
Jeugd onder 15, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen, 13 jaar zijn. 
Jeugd onder 14, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen, 12 jaar zijn. 
Jeugd onder 13, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen, 11 jaar zijn. 
Jeugd onder 12, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen, 10 jaar zijn. 
Jeugd onder 11, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen,  9 jaar zijn. 
Jeugd onder 10, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen,  8 jaar zijn. 
Jeugd onder   9, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen,  7 jaar zijn. 
Jeugd onder   8, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen,  6 jaar zijn. 
                                                  
Indeling bij de meisjes  
Meiden onder 20, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen, 16, 17 of 18 jaar zijn.  
Meiden onder 17, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen, 14 of 15 jaar zijn. 
Meiden onder 15, zij die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen, 12 of 13 jaar zijn. 
 
Meisjes, die per 1 januari, voorafgaand aan het seizoen, 6 t/m 11 jaar zijn, spelen in hun leeftijdsgroep 
bij de jongens. 
 
Informatie 
Alle informatie kun je vinden op onze site www.udi19.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udi19.nl/


 

Ik ga akkoord met het gebruik van mijn 
 
* foto of video opname, al of niet in team- 
verband (videoanalyse, elftalfoto, commis- 
siefoto –niet gelimiteerd hier opgesomd-)  
voor communicatieve en/of promotionele  
doeleinden (zoals wedstrijdverslagen,  
activiteitenverslagen, evenementen-
impressies van de vereniging UDI’19/CSU 
en indien gevraagd voor legitimatie bij of  
tijdens UDI’19/CSU gerelateerde voetbal- 
wedstrijden. 
 
* N.A.W.T.E. gegevens voor: club gerela- 
teerde uitnodigingen, -bijeenkomsten – 
informatie verstrekking. 
 

 
 
 
 
 

Aanvraag voor lidmaatschap    jongen / meisje  

  1. Volledige naam   ______________________________ 

  2. Voorletters    ______________________________   

  3. Geboortedatum   ______________________________ 

  4. Geboorteplaats   ______________________________ 

  5. Nationaliteit   ______________________________  

  6. Adres    ______________________________  

  7. Postcode + Woonplaats  ______________________________     

  8. Telefoon  (vast)    ______________________________   Handtekening 

  9. Telefoon  (mobiel)          ______________________________ ouder/voogd: 

10. E-mailadres   ______________________________     

11. Vorige vereniging / relatiecode ______________________________           

12. Datum aanvraag   ______________________________    

         

          
                                                                                                                    Dit gedeelte behouden 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JEUGD 
 

G-VOETBAL ruimte niet beschrijven 




