Ledenmutatieformulier

soort

Nieuw Lid
Wijziging
Opzegging

Achternaam

Roepnaam:

Voorletters

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Emailadres:
Eerder lid geweest van een voetbalclub?

ja / nee

Naam
club:

:
……………………………………
:
Lid nummer ……………………………………

Voor nieuwe leden vanaf 16 jaar is de v.v. SDS'55 verplicht onderstaande gegevens in te leveren,
tevens moeten jeugdleden vanaf 11 jaar en senioren een pasfoto inleveren voor de spelerspas!
Identiteitsbewijs (soort):

Nummer:

Onze voetbalvereniging kan niet zonder vrijwilligers. Het beleid van SDS'55 is erop gericht dat leden en ouders/
verzorgers van jeugdleden om toerbeurt rijden naar uitwedstrijden. Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten binnen de club waarvoor u zich kunt aanmelden. Heeft u interesse? Dan vragen wij u een van de activiteiten
aan te kruisen. Mocht u vragen hebben over de inhoud van een bepaalde functie, neemt u dan contact op met
leden van het bestuur.
□
(Jeugd)team trainen
□
Hulp bij organiseren activiteiten/feesten
□
(Jeugd)team coachen
□
Schoonmaakploeg
□
Fluiten/(scheidsrechterscursus)
□
Bestuursfunctie
□
Redactie presentatiegids
□
Bardienst
□
Klussen
□
Sponsorcommissie

De contributie wordt betaald door:
Naam en voorletters:
Adres (indien afwijkend):
Telefoon (indien afwijkend):
Ik verklaar hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geef hierbij toestemming voor automatische
incasso van de contributiegelden d.m.v.:
□

Betaling ineens (oktober)

□

Betaling in 2 termijnen (oktober/januari)

□

Ik kies niet voor automatische incasso en betaal daarom € 5,00 administratiekosten.

Datum:

IBAN:

Handtekening (ouder/verzorger):

Dit formulier sturen naar: DE LEDENADMINISTRATIE:
E-mail: a.ortse@gmail.com
Let op: wijzigingen in de gegevens/ afmeldingen e.d altijd zelf melden bij de ledenadministratie

Algemene informatie en voorwaarden lidmaatschap voetbalvereniging
SDS’55 De Valk – Wekerom
2017-2018
1. Contributie 2017-2018

Lidmaatschap

Regulier

Vrijwilliger

Geen automatische incasso

Senioren
35+ competitie
O-19 en O-17
O-15 en O-13
O-11 en O-9
O-7
Donateurs/Rustende leden

190,00
95,00
115,00
95,00
75,00
45,00
40,00

130,00
75,00
85,00
75,00
55,00
25,00
30,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

2. Inschrijfgeld
De vereniging kent geen inschrijfgelden.
3. Tenue
Het tenue bestaat uit een groen shirt met witte broek en witte sokken. De voetbalvereniging voert een eigen
kledinglijn: de kleding wordt via de club verkregen. Voor alle leden die wedstrijden spelen is het dragen van
dit tenue verplicht. Broekjes en sokken kunnen tegen betaling worden gekocht bij de terreinbeheerder Arie
Meerveld. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
4. Betalingen
Betaling geschiedt door middel van automatische incasso. U kunt hiervoor kiezen voor betaling ineens
(oktober) of in twee termijnen (oktober en januari).
In het geval dat u niet kiest voor automatische incasso, wordt 5 euro administratiekosten in rekening
gebracht. U kunt in dat geval de betaling overmaken naar NL34RABO0368529991 t.n.v. SDS ’55.
5. Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen door schriftelijke opzegging (per brief of per e-mail ) bij de
ledenadministratie van de vereniging. Opzegging kan tegen het eind van het seizoen met inachtneming van
een opzegtermijn van vier weken. Indien niet voor 1 september is opgezegd, wordt het lid geacht nog actief
te zijn.
6. Verzekering
Ieder lid is automatisch verzekerd tegen aansprakelijkheid tijdens de wedstrijden, trainingen en vervoer van
en naar uitwedstrijden.
7. Aannamebeleid
De voetbalvereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers. Wij vragen dan ook van leden en ouders van
jeugdleden dat zij zich actief inzetten voor de vereniging.
8. Rijden naar uitwedstrijden
Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij een aantal keren per seizoen het team van hun kind(eren)
vervoeren naar uitwedstrijden.

