Ledenmutatieformulier
voetbal

□

nieuw lid*

□
□

wijziging*
opzegging*

Achternaam: ………………………………………………. Roepnaam:
……………………………………………….
Voorletters ………………………………………………. Geboortedatum:
……………………………… □ man* □ vrouw*
Adres:
………………………………………………. Postcode:
……………………………………………….
Plaats:
………………………………………………. Telefoon:
……………………………………………….
Emailadres: ……………………………………………….
Eerder lid geweest van
□
ja*
Naam club:
……………………………………………….
een voetbalclub?
□
nee*
Lidnummer:
……………………………………………….
Voor nieuwe leden vanaf 16 jaar is SDS'55 verplicht gegevens van het identiteitsbewijs aan te geven bij
de KNVB. Jeugdleden vanaf 11 jaar en senioren moeten een duidelijke portretfoto (eventueel digitaal
als jpg- of jpeg bestand) inleveren voor de spelerspas.
Identiteitsbewijs (soort): ………………………………………………. Nummer: ……………………………………………….
SDS'55 kan niet zonder vrijwilligers. Het beleid van SDS'55 is erop gericht, dat leden en ouders/verzorgers
van jeugdleden bij toerbeurt rijden naar de uitwedstrijden. Daarnaast zijn er activiteiten binnen de club
waarvoor u zich kunt aanmelden. Interesse? Dan vragen wij u één (of meerdere) activiteiten aan te
kruisen. Voor vragen over de inhoud van een functie kunt u contact opnemen met leden van het bestuur.
□
(jeugd) team trainen
□
hulp bij organiseren activiteiten/feesten
□
(jeugd) team coachen
□
schoonmaakploeg
□
fluiten (scheidsrechterscursus)
□
bestuursfunctie
□
redactie presentatiegids
□
bardienst
□
keukendienst
□
klussen
□
sponsorcommissie
Machtiging automatische incasso IBAN
NL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rekeninghouder verleent hierbij machtiging aan SDS'55 voor automatische inacasso van de contributie.
Naam rekeninghouder:
……………………………………………….
Adres(indien afwijkend):
……………………………………………….
Telefoon (indien afwijkend):
……………………………………………….
□
automatische incasso ineens (oktober)*
□
automatische incasso in twee termijnen (oktober/januari)*
□
ik kies niet voor automatische incasso en betaal daarom € 10,00 extra aan administratiekosten*
Datum:

……………………………… Handtekening rekeninghouder: ……………………………………………….

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en heb kennis genomen van de algemene
informatie en voorwaarden, die staan beschreven op de achterzijde van dit formulier.
Datum:

……………………………… Handtekening:
(evt naam ouder/verzorger)

Formulier opsturen naar:
Let op:
* keuze aankruisen

……………………………………………….
……………………………………………….

ledenadministratie@vvsds55.nl
wijzigingen/afmeldingen e.d. altijd zelf melden bij de ledenadministratie

Algemene informatie en voorwaarden lidmaatschap voetbalvereniging SDS'55 De Valk-Wekerom
vanaf seizoen 2022-2023
1. Contributie voetbal
Lidmaatschap
19 jaar en ouder
15 t/m 18 jaar
11 t/m 14 jaar
7 t/m 10 jaar
t/m 6 jaar
30+/35+ competitie
wandelvoetbal
Donateurs/rustende leden

Regulier
€ 205,00
€ 125,00
€ 105,00
€ 85,00
€ 55,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 50,00

Vrijwilliger
€ 145,00
€ 95,00
€ 85,00
€ 65,00
€ 35,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 40,00

Geen automatische incasso
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

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. Leden kunnen tegen betaling broeken en sokken kopen bij de terreinbeheerder. Het dragen van
scheenbeschermers is verplicht.
4. Betalingen
Betaling geschiedt door middel van automatische incasso. U kunt kiezen voor betaling ineens (oktober) of in
twee termijnen (oktober en januari). Als u niet kiest voor automatische incasso dan brengt SDS'55 €10
administratiekosten in rekening. U kunt in dat geval de contributie plus de administratiekosten overmaken naar
NL34 RABO 0368 5299 91 ten name van SDS'55.
5. Beëindigen lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van juli t/m juni. Beëindiging van het lidmaatschapschap kan alleen door schriftelijke
opzegging (per brief of per mail ledenadministratie@vvsds55.nl ) tegen het einde van het verenigingsjaar bij de
ledenadministratie van de vereniging. De opzegging moet uiterlijk plaatshebben vóór 31 mei; als opzegging
plaatsvindt na 31 mei is ook over het gehele volgende verenigingsjaar nog contributie verschuldigd.
6. Verzekering
Ieder lid is automatisch verzekerd tegen aansprakelijkheid tijdens wedstrijden, trainingen en vervoer van en naar
uitwedstrijden.
7. Aannamebeleid
De voetbalvereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers. Wij vragen dan ook leden en ouders van jeugdleden,
dat zij zich actief inzetten voor de vereniging.
8. Rijden naar uitwedstrijden
Van ouders van jeugdleden verwacht SDS'55, dat zij een aantal keren per seizoen het team van hun kind(eren)
vervoeren naar uitwedstrijden.
9. Privacy beleid
Het privacy beleid van SDS'55 kunt u vinden op de website: www.sds55.nl . SDS’55 kan foto’s (en video’s) maken
tijdens activiteiten van de vereniging om te gebruiken voor de website, sociale media of in papieren uitingen.
Hierbij kan SDS’55 voornaam en achternaam noemen van leden bij bijvoorbeeld teamfoto’s of actiefoto’s. Met
de ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan in te stemmen met het publiceren van deze gegevens.

