
Aanmeldingsformulier lidmaatschap a.f.c. Nautilus  
 
 

a.f.c. Nautilus, Vriendschap & Voetbal, sinds 1928. 

 
 

Ik wil graag lid worden van de voetbalvereniging a.f.c. Nautilus. 

☐   Ik ben in geen van de laatste 5 seizoenen spelend lid geweest bij een andere vereniging.               

LET OP:  Nautilus heeft binnen enkele weken een pasfoto nodig om je spelerskaart te kunnen 

aanvragen, houd hier rekening mee. 

☐   Ik ben in tenminste 1 van de laatste 5 seizoenen spelend lid geweest van een voetbalvereniging 

en ik heb daarom een volledig ingevuld en getekend overschrijvingsformulier bijgevoegd.  

Mijn gegevens: 

 

Contributie: 

Ik geef hierbij tot wederopzegging toestemming aan a.f.c. Nautilus om de verschuldigde contributie 

en eventuele boetes van de bond, d.m.v. automatisch incasso te innen. Machtiginskenmerk: AFC NAUTILUS 

Naam rekeninghouder. 
………………………………………. 
 

Bank / Gironummer (IBAN nummer!)
…………………………………………………. 

Handtekening.* 
 
………………………………………………………………… 
 
 

* De handtekening voor automatische incasso is tevens de akkoordverklaring voor het lidmaatschap, gedragsregels en  

reglementen van zowel a.f.c. Nautilus als de KNVB. 

Achternaam en Voorletters 
………………………    ……. 

Email-adres 
……………………………@………………………….. 

Roepnaam 
……………………………………………… 
 

Geboortedatum 
…………………………… 

Postcode 
 …………….   ………….. 
 

Huisnummer 
……………… 
 

Straatnaam 
……………………………………………….. 
  

Plaatsnaam 
 ………………………………………………………….. 

Kopie legitimatie 

☐ Paspoort      ☐ ID-Kaart         ☐  Rijbewijs 

 
Nummer:   ………………………………………………………….. 



Aanmeldingsformulier lidmaatschap a.f.c. Nautilus  
 
 

a.f.c. Nautilus, Vriendschap & Voetbal, sinds 1928. 

 
 

Over Nautilus 

Voor de oorsprong van de vereniging moeten we een stuk terug in de tijd: in 1928 is Nautilus 

opgericht als bedrijfsvereniging van Shell. De van oorsprong Amsterdamse club kwam eind jaren 

zestig op eigen benen te staan. Na enkele omzwervingen langs verschillende Amsterdamse velden 

vestigde Nautilus zich op de Amstelveense Sportlaan. Bij wijze van bruidsschat kregen de leden, nog 

slechts een paar handen vol destijds, van de Shell een “tijdelijk onderkomen”. Deze hebben de leden 

door de jaren heen zorgvuldig onderhouden en uitgebreid. Terwijl op het sportpark door de jaren 

heen verenigingen, velden en gebouwen kwamen en gingen, bleef het clubhuis fier overeind. 

Nautilus’ kleine, nostalgische onderkomen is inmiddels al jaren een begrip onder lokale en regionale 

voetballers. De kantine is er typisch zo een waar voetballers en supporters graag komen: het clubhuis 

ademt voetbal, er is een gezellige sfeer en de club hanteert tevens sportieve barprijzen.  

Kortom, een plek waar voetballiefhebbers zich thuis voelen! 

 

Contributie en andere betalingen 

Inning van de contributie geschiedt bij Nautilus op basis van automatische incasso, het bedrag wordt 

in twee gelijke delen afgeschreven, te weten op 1 september en 1 november. De automatische 

incasso wordt door Nautilus stopgezet wanneer het lidmaatschap schriftelijk wordt beëindigd. De 

hoogte van de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd en tijdig aangegeven. Mogelijke boetes die 

door de KNVB opgelegd worden zijn voor rekening van de overtreder, deze worden contant aan de 

bar afgerekend (bv. rode of gele kaarten), mocht er bij het sluiten van het seizoen nog een bedrag 

openstaan wordt deze automatisch geïncasseerd. 

 

Het verenigingsleven 

Lid worden van de vereniging geeft je het recht voetbal te spelen en gebruik te maken van de prima 

faciliteiten van de club. Om met volle teugen te kunnen genieten van het spelletje, dragen al onze 

leden hun steentje bij om de club draaiende te houden. Dit geldt voor ieder lid. De club is immers van 

ons allen, en wordt gerund door ons allen. Zaken als de kleedkamer aanvegen, ballen uit de sloot 

halen, een wedstrijdje fluiten of af en toe een bardienst draaien horen erbij.  Onder het mom “vele 

handen maken licht werk”, zetten veel vrijwilligers zich met groot plezier, soms zelfs dagelijks in voor 

de vereniging. Word je Nautiliaan, dan sta ervoor open om ook je bijdrage te leveren. Dit kan op vele 

manieren en gebeurt natuurlijk in goed overleg. 

 

We heten je van harte welkom bij Nautilus! 

 

Het Bestuur 


