AANMELDINGSFORMULIER sv Houtwijk
Persoonlijke gegevens
Achternaam
Roepnaam + Voorletters
Geboortedatum
Geboorteplaats en Land
Adres + Huisnummer
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
E-mail adres
Bank/gironummer
Bank/girorekening op naam van

Roepnaam:

Voorletters:
Man/Vrouw

Plaats:

Land:

Straat:

Nummer:

Postcode:

Plaats:

Overige gegevens
Bent je al eerder lid geweest van een voetbalvereniging?
Zo ja, van welke vereniging?
Wanneer speelde je daar je laatste bindende wedstrijd?

Ja/Nee

Indien je in de afgelopen 3 jaar bindende wedstrijden hebt gespeeld voor een andere voetbalvereniging moet er een overschrijvingsformulier worden ingevuld.
Dit dient zowel door de oude als nieuwe vereniging te worden ingevuld. Het formulier dient gelijktijdig met het aanmeldingformulier te worden ingeleverd.

Soort Lid ( kruis aan )
O- Spelend lid senioren zat/zon/dames
O- Spelend lid veld + zaalvoetbal
O- Spelend lid zaalvoetbal
O- A/B-junior ( 14 tot 18 jaar ) j/m
O- C/D junior ( 10 tot 14 jaar ) j/m
O- E/F junior ( 6 tot 10 jaar ) j/m
O- Mini-F tot 5 jaar j/m
O- Niet spelend lid
O- Donateur

Contributie per
kwartaal
€ 66,00
€ 84,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 52,50
€ 45,00
€ 33,00
€ 28,50
€ 24,00

Voor
het
bepalen
van
de
leeftijdscategorie bij junioren wordt
uitgegaan van de leeftijd welke is
bereikt op 31 december van het lopende
seizoen.
De jaarcontributie
kwartaalbedrag.

bedraagt

4

x

het

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één voetbalseizoen ( 1 juli t/m 30 juni), of het restant daarvan. Bij tussentijdse
opzegging van het lidmaatschap blijft betalingsverplichting bestaan tot het einde van het lopende seizoen. Opzegging van het
lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het seizoen schriftelijk te worden opgezegd bij de secretaris.

Kleding
sv Houtwijk speelt in een uniform clubtenue. Alle spelers zijn verplicht hierin te spelen. Afwijkende tenues
zijn niet toegestaan!
Zie volgende pagina.
Kleding verplicht te betrekken bij Sport 2000 in Naaldwijk of via website www.sport2000naaldwijk.nl

Normen & Waarden Statuut

sv Houtwijk werkt met een Normen & Waarden Statuut. Bij het aangaan van het lidmaatschap ontvang je hier een
exemplaar van. Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaar je akkoord te gaan met dit statuut en zeg je
toe dit te zullen naleven.

Graag voor- en achterkant van dit aanmeldingsformulier volledig invullen!!!!!
Vrijwilligerswerk
Lid worden van sv Houtwijk is eigenlijk lid worden van een grote Oranje familie. Een familie die het goed met elkaar kan
vinden en ook wat voor elkaar over heeft. Dit betekent dat wij van nieuwe leden graag willen weten hoe hij/zij/ouders
hieraan een bijdrage kunnen leveren. Sv Houtwijk heeft nu de beschikking over een groot aantal vrijwilligers en zoals bekend “maakt
vele handen licht werk”. Het bestand vrijwilligers moet natuurlijk wel telkens weer aangevuld worden.

Om deze reden is sv Houtwijk begonnen met de aanleg van een bestand met daarin gegevens van onze leden en de ouders van
jeugdleden. Dit bestand is zo opgebouwd dat we maximaal gebruik kunnen maken van de binnen de vereniging aanwezige
kennis/expertise. Een goed gevuld bestand maakt dat we heel gericht leden kunnen vragen bepaalde taken op zich te nemen. Dit kan
structureel zijn maar veel vaker zal dit voor een “korte klus” zijn.
Naast het aanmeldingsformulier zal je gevraagd worden een inventarisatielijst in te vullen waarmee wij ons bestand zullen vullen. Geef
daarop ook vooral ook aan wat je leuk lijkt om te doen. Dat kan natuurlijk heel iets anders zijn dan je dagelijkse werk.
Sv Houtwijk voert een actief vrijwilligersbeleid en door je aanmelding als lid geef je aan ook hieraan een bijdrage te willen leveren.

Akkoord verklaring lidmaatschap sv Houtwijk











Ondergetekende aanvaardt de statuten van de sv Houtwijk *
Ondergetekende aanvaardt het huishoudelijk reglement van de sv Houtwijk *
Ondergetekende heeft kennis genomen van- en aanvaardt het Normen en Waarden statuut van de sv Houtwijk
De gegevens op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle
verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met
sponsoractiviteiten of andere marketing of reclameacties en onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om
zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met het aanmelden als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB
de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met
onderzoeksactiviteiten.
Ondergetekende machtigt de sv Houtwijk om de verschuldigde contributies en eventueel in rekening gebrachte extra KNVB kosten
( boetes en/of administratieve kosten uit hoofde van tuchtzaken of administratieve kosten uit hoofde van de ledenadministratie)
automatisch van zijn/haar bank- of girorekening af te laten schrijven.
UITSLUITEND AUTOMATISCHE INCASSO
Ondergetekende dient akkoord te gaan met een eenmalige betaling van € 75,00 contant bij aanmelding te voldoen , zijnde
inschrijfgelden en clubtenue incl. trainingspak
Ondergetekende gaat er mee akkoord dat sv Houtwijk hem/haar/ouders zal verplichten een bijdrage te leveren aan het
vrijwilligerswerk binnen de vereniging, mocht men hieraan niet kunnen of willen voldoem, is een afkoopsom per seizoen van € 30,00
verschuldigd contant te voldoen, bij aanmelding

* Op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat of eventueel te raadplegen op de site www.svhoutwijk.nl

Voor akkoord getekend (*);

Datum;__________________________

Naam in blokletters;_______________________Handtekening_____________________________
(* bij een minderjarige handtekening van ouder of voogd)

Checklist: In te vullen door functionaris sv Houtwijk
Aanmeldingsformulier volledig ingevuld?
Kopie legitimatie aanwezig?
Overschrijvingformulier indien noodzakelijk aanwezig?
Pasfoto indien noodzakelijk aanwezig?
Indien geen incassomachtiging contributie betaald?
Speler wordt ingedeeld in ;

Naam sv Houtwijk functionaris

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Senioren/jeugd
elftal:

