INSCHRIJFFORMULIER SPORTCLUB DAARLE

Welkom
We stellen je interesse in onze vereniging zeer op prijs en hopen je binnenkort als lid te begroeten.
Daarnaast hopen wij dat je je spoedig bij onze vereniging thuis zult voelen. Je wordt verzocht het
aanvraagformulier geheel ingevuld en ondertekend persoonlijk in te leveren bij de ledenadministratie die wordt
gevoerd door:
Frank Heisterkamp
Dalvoordeweg 31
7688 PT Daarle
Tel: 0616-974839
Mail: info@sportclubdaarle.nl
Op het moment dat je door de vereniging en de KNVB speelgerechtigd bent verklaard, zal de desbetreffende
afdelingscoördinator binnen 2 weken contact met je opnemen over deelname aan trainingen en wedstrijden.

Algemeen
Sportclub Daarle is opgericht in 1964 en heeft haar thuishaven op het sportpark ’n Kadiek te Daarle.
(bezoekadres: Nieuwstadweg 1c, 7688 PW /tel:0546-697479).
De clubkleuren zijn wit/zwart: wit/zwart shirt, witte broek en witte kousen.
We zijn actief in het veldvoetbal met heren- en damesteams in alle leeftijdscategorieën. Gedetailleerde
informatie over veel verenigingszaken kunt u vinden op onze website. Elk lid dient de normen en waarden,
zoals die ook op de website van www.sportclubdaarle.nl zijn na te lezen, te respecteren en na te leven.

Opzegging lidmaatschap
•
•
•

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken, dus vóór 1 juni.
Opzegging door jeugdspelers jonger dan 14 jaar kan ook halverwege het seizoen geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, dus vóór 1 juni óf vóór 1 december.
Opzegging kan alleen plaatsvinden via de ledenadministratie, volgens door het bestuur vastgestelde
regels.

Voor inzage in de statuten en overige reglementen van de vereniging kunt u contact opnemen met de secretaris
van de vereniging.

Gebruik persoonsgegevens
De persoonsgegevens vermeld op het aanvraagformulier worden, na toelating tot het lidmaatschap,
opgenomen in het ledenbestand van onze vereniging. De vereniging is als lid van de KNVB, op grond van diens
statuten en reglementen, verplicht deze gegevens ook te verstrekken aan de KNVB.
De vereniging stelt deze persoonsgegevens verder zelf niet ter beschikking aan derden, maar gebruikt de
gegevens uitsluitend voor reguliere verenigingszaken zoals bijvoorbeeld contributie-inning, teamindeling en
communicatie. Hiervan kan alleen worden afgeweken na een rechtsgeldig genomen besluit van de algemene
vergadering van de vereniging.
De KNVB heeft echter, op grond van een in het verleden genomen besluit van de algemene vergadering
amateurvoetbal, het recht gegevens als naam, adres, woonplaats en telefoonnummer ter beschikking te stellen
aan andere partijen. Indien u niet wenst dat de KNVB uw adres aan derden ter beschikking stelt moet u dit
persoonlijk per brief doorgeven aan: KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.
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Spelend lid
Persoonsgegevens:

Trainingslid

Steunend lid (seizoenkaarthouder)

Achternaam:

Tussenvoegsel:

Roepnaam:

Voorletters:

Geboortedatum: (*)

Geslacht:

Man

Vrouw

Adres/contactgegevens:
Postcode:

Huisnummer:

Straatnaam:

Plaats:

Telefoonnummer:

Mobielnummer:

Toevoeging:

Emailadres:
Evt 2e emailadres:
*Aspirant leden van 16 jaar dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij het aanvraagformulier te voegen. Aspirant leden van 11 jaar en ouder die
spelend lid willen worden dienen tevens een recente, ongebruikte pasfoto in te leveren voor de spelerspas van de KNVB.

Financieel:
Betaalperiode:

Jaarlijks (dit heeft de voorkeur)
Kwartaal

Incasso geschiedt per kwartaal in de perioden: eind september, eind december, eind maart en eind juni.

Akkoord:
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de penningmeester van
voetbalvereniging Sportclub Daarle om van zijn/haar rekening elk kwartaal/jaarlijks de bedrag(en) af te
schrijven welke zijn verschuldigd wegens contributie (en voor spelende leden ook de veroorzaakte boetes van
de KNVB). *

IBAN bank/girorekening:
Ten name van:
Emailadres:
Datum:
Handtekening speler/steunend lid:
(18jaar en ouder)
Handtekening ouder/verzorger:
(indien lid jonger dan 18 jaar)
Legitimatienummer:
(vanaf 18 jaar)
* Onder boetes van de KNVB wordt bedoeld gele/rode kaarten en dergelijke sancties.
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Medische gegevens spelend lid:
Naam:
(Indien van toepassing invullen)
Gebruikt u medicijnen
Ja

Nee / svp invullen indien hier rekening mee dient te worden gehouden

Zo ja, soort medicijnen:

Overige (medische) aandachtspunten:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Door de vereniging in te vullen:
KNVB-nummer:
Vereningsnummer:
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Registratieformulier voor verrichten werkzaamheden
door leden of ouders/verzorgers
Om onze vereniging levensvatbaar te houden is het absoluut noodzakelijk dat zowel leden als ouders van
jeugdleden actieve ondersteuning verlenen bij verenigingsactiviteiten, schoonmaak- en onderhoudswerk
inbegrepen. We vormen als leden samen de vereniging en zijn daarom ook samen verantwoordelijk voor het
voortbestaan van onze vereniging.
Om die reden is aan al onze spelende leden de vraag opgelegd om werkzaamheden te verrichten welke nodig
zijn voor de instandhouding van de vereniging.
Voor de jongere jeugdleden dient deze vraag te worden ingevuld door de ouder of verzorger.
Op dit registratieformulier kunt u aangeven welke taak, functie of werkzaamheden het beste bij u passen.
Binnen vier tot acht weken na ontvangst van dit formulier wordt hierover door of namens het (jeugd)bestuur
contact met u opgenomen.

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
Emailadres:
Beroep:
Mijn voorkeur gaat uit naar de uitvoering van de volgende werkzaamheden/functie(s): *
1.

Leider (m/v)

2.

Trainer (m/v)

3.

Scheidsrechter (m/v)

4.

Bardienst / kantinedienst

5.

PR activiteiten / Commerciële activiteiten / ICT en-of website

6.

Wedstrijdsecretariaat (gastvrouw/-heer)

7.

Schoonmaakwerkzaamheden

8.

Onderhoud accommodatie

9.

Onderhoud sportpark

10.

Bestuurslid / commissielid (m/v)

11.

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

Mijn specialisatie ligt op het gebied van: ............................................................................

* (minimaal 1 keuze opgeven is verplicht)
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