
DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT 

             

            Inschrijving KvK te Dordrecht onder nummer 41121811                                                                                           Internetsite: www.dzsonline.nl 

            Giro rekening NL50INGB0007317867                                                                                                                                  Email: Info@dzsonline.nl 

DDoorrddttssee  ZZaaaallvvooeettbbaall  SSttiicchhttiinngg  
 

 
Inschrijfformulier competitie 2019-2020 
 
Naam team  :      
Naam  contactpersoon :   
Telefoonnummer :     
E-mail   :   
Verhinder data  :   
 
Bovenstaande persoon meld zich aan voor deelname aan de zaalvoetbal competitie van DZS te Dordrecht.  
Hij doet dit als volgt: 
1) Dit formulier te sturen naar info@dzsonline.nl voor 1 mei 
2) Inschrijfgeld €100,- overmaken op giro rekening NL50INGB0007317867 tnv DZS voor 1 mei, onder vermelding 
van je teamnaam. 
Na een bevestiging van DZS wordt deze inschrijving definitief door te voldoen aan de volgende 2 punten: 
1) Restant contributie €500,- overmaken op giro rekening NL50INGB0007317867 tnv DZS voor 1 juli.  
2) Ledenlijst inclusief pasfoto’s van alle spelers digitaal sturen naar info@dzsonline.nl voor 1 augustus 
 
Door deze inschrijving bevestigt het team dat zij op de hoogte is van de volgende zaken: 

1) DZS reglement seizoen 2018/2019 uitgave 29-03-2018 (Zie website)  
2) DZS spelregels seizoen 2018/2019 uitgave 29-03-2018 (Zie website) 
3) Maximaal aantal spelers per team: 15, een speler mag maar voor 1 team uitkomen 
4) Er met spelerslijsten incl. pasfoto’s wordt gewerkt. Deze spelerslijsten worden door DZS in de zalen 

beschikbaar gesteld ter controle of de spelers speelgerechtigd zijn.  
5) Contributie competitie totaal €600,- per team per seizoen. 
6) Competitie start op 2-sept-2019 
7) Eventuele afmeldingen altijd via onze competitieleider wedstrijdzaken@dzsonline.nl  
8) Vragen/opmerkingen  over tuchtzaken via tuchtzaken@dzsonline.nl  
9) Carnavalsvakantie:  22-02-2020 t/m 01-03-2020 (zuid en midden Nederland) 

 
In uitzonderlijke gevallen (en als je voor het eerst meedoet) moet een team de volledige contributie bij 
inschrijving voldoen. Te laat betalen betekent  €50,- boete! Het bestuur van DZS behoudt zich het recht voor 
inschrijvingen te weigeren. De contactpersoon ontvangt hierover tijdig bericht. Het inschrijfgeld wordt 
dan geretourneerd.  

Voor vragen en/of opmerkingen: 
Voorzitter: Koos Dolderman, 06-22390735, info@dzsonline.nl 

Penningmeester: Dik Dolderman, 06-55577544, dgdolderman@dzsonline.nl 
Competitieleider: Theo Korevaar, 0166-720159 / 06-10192677, wedstrijdzaken@dzsonline.nl 

Tuchtzaken: tuchtzaken@dzsonline.nl 


