Aanmeldformulier Veld- en Zaalvoetbal + Walking Football

Lidnr. ..............

ledenadm.sev@gmail.com

Voetbalvereniging “Sport en Vriendschap” (S.E.V.)
Sportpark “Kastelenring” te Leidschendam
Dit formulier met één recente pasfoto inleveren bij:
R. Korving, Schimmelstraat 9, 2321 VZ Leiden, Tel: 06-52717521
)

Betreft aanmelding voor: VELDVOETBAL, ZAALVOETBAL, WALKING FOOTBALL*
Achternaam

......................................................................

Voorletter(s) ..............................................

Voornaam

.............................................................. (m/v)

Geb. datum

..............................................

Straat + huisnr. ......................................................................

Postcode

..............................................

Woonplaats

......................................................................

Telefoon (vast)

@-mailadres

......................................................................

Telefoon (mobiel) ......................................

Legitimatiebewijs 1) ..................................................................

Nr ...............................................................

Nationaliteit

......................................

...................................................................................................................................................

Beroep / school ...................................................................................................................................................
Naam evt. voogd ...................................................................................................................................................
Bent u lid of lid geweest van een veld- en/of zaalvoetbalverenging? ............................................... JA/NEEN 2)
Zo ja, van welke vereniging(en)? ...........................................................................................................................
Van welke vereniging het laatst?............................................... tot en met: .........................................................

Algemeen:
Bent u ooit geschorst of geroyeerd geweest? ..................................................................................... JA/NEEN 2)
Zo ja, wanneer en voor hoe lang?...........................................................................................................................
Wat is de reden van uw overschrijving? .................................................................................................................
• Het formulier “Vrijwilligerstaken” dient gelijktijdig met dit aanmeldformulier te worden ingeleverd.

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de voorwaarden waaronder het lidmaatschap wordt
aangegaan en verklaart hiermee akkoord te gaan.

Datum: .........................................................................

1)
2)

van toepassing bij 14 jaar en ouder
doorhalen wat niet van toepassing is

*)

Bijlagen t.b.v. Walking Football
Spelregels
Intake formulier
Medische verklaring

Handtekening: ....................................................
(bij jeugdleden handtekening ouder / voogd)

© 20180501-HV-08.0162.0352

Voorwaarden lidmaatschap v.v. SEV
Gedragsregels bij SEV:
Het bestuur gaat er van uit dat iedereen bij SEV zich houdt aan de gedragsregels.
Deze afspraken dragen er aan bij dat iedereen het bij SEV naar zijn/haar zin heeft, en de goede naam van SEV
wordt hoog gehouden en uitgedragen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De SEV-voetballers en begeleiders tonen in woord en gedrag respect voor anderen, en houden rekening met
iedereen.
Gewelddadig gedrag op het sportcomplex tolereren we niet, evenmin als schelden of ander verbaal geweld.
Iedereen accepteert het gezag van scheidsrechters, trainers en leiders en waardeert zijn/haar rol.
We behandelen het materiaal en het gebouw goed, alsof het ons eigendom is.
Ieder lid van SEV en zijn of haar ouders/verzorgers draagt naar vermogen bij aan het functioneren van de
vereniging door vrijwilligerstaken te verrichten voor SEV.
Na afloop van de wedstrijd laten we de kleedkamer netjes achter.
Gemaakte afspraken komen we na.
Ouders tonen betrokkenheid en geven het goede voorbeeld.

Binnen SEV fungeert een vertrouwenspersoon die voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar
is voor problemen binnen de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.

Voorwaarden lidmaatschap v.v. SEV
1. Bij aanmelding als lid van de voetbalvereniging SEV dienen de gevraagde gegevens naar waarheid te
worden ingevuld en ondertekend. Het bestuur heeft op grond van de statuten van de vereniging het recht om
de aanvraag niet te honoreren.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Indien in de loop van het verenigingsjaar het
lidmaatschap wordt opgezegd, dan is voor het gehele verenigingsjaar de contributie verschuldigd. In
bijzondere gevallen (bv. verhuizing buiten de regio, langdurige ernstige blessure) kan het lidmaatschap
tussentijds worden opgezegd en dient de contributie naar rato te worden betaald. Een verzoek hiertoe dient
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
3. Betaling van de contributie vindt in principe plaats door het afgeven van een machtiging voor automatische
incasso. Twee keer per verenigingsjaar wordt de contributie geïnd. Het bedrag (per jaar) staat vermeld op de
website en (per halfjaar) in het clubblad van de vereniging. De contributie dient voor 1 september en voor
1 februari van het verenigingsjaar te worden betaald. Bij overschrijding van genoemde termijnen wordt het
lid uitgesloten van deelname aan de training, voetbalwedstrijden en alle overige activiteiten van de
vereniging.
4. Indien op een herhaaldelijk verzoek de betaling van contributie of verschuldigde boetes/administratiekosten
achterwege blijft kan de uitstaande vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. De hiermee
verbonden kosten komen - naast de achterstallige contributie - voor rekening van het desbetreffende lid.
5. Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren bij de secretaris van de vereniging.
Als niet voor 1 juni wordt opgezegd, dan is men automatisch het daarop volgende verenigingsjaar lid van de
v.v. SEV.
6. Ieder (nieuw) lid of zijn/haar ouders of verzorgers wordt geacht door het vervullen van vrijwilligerstaken een
bijdrage te verlenen aan de vereniging. Bij aanmelding wordt gevraagd welke vrijwilligerstaken u wilt
vervullen. Indien u geen vrijwilligerstaak wenst te verrichten bestaat de mogelijkheid dat het lidmaatschap
door het Algemeen Bestuur wordt geweigerd.
Januari 2011.

VRIJWILLIGERSTAKEN
Behoort bij het Aanmeldformulier veldvoetbal en/of zaalvoetbal

lidnr. …...…

Voetbalvereniging “Sport en Vriendschap” (SEV), Sportpark “Kastelenring” te Leidschendam
• Bij leden jonger dan 18 jaar dienen onderstaande gegevens van één van de ouders/verzorgers te
worden ingevuld.
Achternaam
Voornaam
Adres/huisnummer
Woonplaats
@-mailadres
School
Beroep
Werkgever / bedrijf

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Voorletter(s) ...................................
Geb. datum
...................................
Postcode
...................................
Telefoon (vast) ...................................
Telefoon (mobiel) ...............................

Vrijwilligerstaken:
Tot de voorwaarden voor het lidmaatschap van SEV behoort ook de volgende voorwaarde:
Ieder (nieuw) lid of zijn/haar ouders of verzorgers wordt geacht door het vervullen van vrijwilligerstaken
een bijdrage te verlenen aan de vereniging. Bij aanmelding wordt gevraagd welke vrijwilligerstaken u
wilt vervullen. Indien u geen vrijwilligerstaak wenst te verrichten bestaat de mogelijkheid dat het
lidmaatschap door het Algemeen Bestuur wordt geweigerd.
SEV kan alleen bestaan als alle leden dan wel ouders/verzorgers van leden bereid zijn om te helpen de
vereniging draaiend te houden. Dat gaat verder dan bijvoorbeeld het vervoer naar uitwedstrijden en het bij
toerbeurt wassen van teamkleding. Veel andere taken worden ook door vrijwilligers binnen SEV gedaan.
Als op u een beroep wordt gedaan, welke werkzaamheden hebben dan uw voorkeur en/of bent u bijzonder
geschikt voor?
S.v.p. één of meer aankruisen:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

bardienst (doordeweekse avond)
bardienst (zaterdag)
begeleiding jeugdvoetbal
onderhoud clubgebouw en materialen
organiseren van activiteiten
scheidsrechter veld en/of zaal
redactionele werkzaamheden, bijv. voor website/social media
sponsorcommissie
begeleiding zaterdag G afdeling
assistentie inzameling bij de oud papiercontainer
overige taken, bijvoorbeeld .........................................................................................................

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de aangegeven voorwaarden waaronder
het lidmaatschap wordt aangegaan en verklaart daarmee akkoord te gaan.

Datum: ....................................................

Handtekening: .......................................................
(bij jeugdleden handtekening ouder/voogd)

