AANMELDINGSFORMULIER SCHEVENINGSE VOETBAL COMBINATIE 2008 (SVC’08)

Lid worden? Welkom bij SVC’08!
Graag dit aanmeldingsformulier invullen en inleveren bij/opsturen naar de secretaris:
Rene de Zeeuw
Cornelis Jolstraat 35
2584 EM Den Haag
mobiel 06 – 441 14311
e-mail: secretaris@svc08.nl

Bankrekening (IBAN) : NL89 INGB 0000471487

Achternaam

Voorletters

Voornaam

M/V

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

Geboortedatum

E-mail

Nationaliteit

Beroep/ Bedrijf

Meldt u zich aan als:

 spelend lid

Indien spelend lid, waar wilt u gaan
voetballen?

 niet-spelend lid

 donateur
 sponsor

VELD / ZAAL / BEIDE

Niveau / elftal waar u zou willen spelen
Vanaf 16 jaar stelt de KNVB voor spelende én niet-spelende leden legitimatie via een
erkend legitimatiebewijs verplicht, anders vindt géén acceptatie door de KNVB plaats.
Type legitimatiebewijs

Nummer

Was u al eerder lid van een
voetbalvereniging? Zo ja, welke?

NEE / JA, namelijk

Zo ja, wat is uw KNVB relatienummer?
Wanneer heeft u voor deze vereniging uw
laatste competitiewedstrijd gespeeld?
Heeft u aan al uw financiële verplichtingen
ten opzichte van die vereniging voldaan?

JA / NEE

Let op: indien u bij de vorige vereniging uw lidmaatschap niet heeft opgezegd of gedurende het seizoen
overschrijving wilt, dan kunt u zich alleen aanmelden via een overschrijvingsformulier met uw KNVB
spelerspas. Anders bent u volgens de regels van de KNVB niet gerechtigd om te spelen voor SVC’08.

z.o.z.
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Hoe / via wie bent u in contact gekomen met SVC’08?

Vrijwilligerswerk
SVC’08 gaat ervan uit dat alle leden vanaf 16 jaar en de ouders van jeugdleden in de categorieën B tot
en met F een actieve bijdrage leveren aan het vele vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Vele handen
maken immers licht werk. Kruis hieronder aan in welke activiteit u een bijdrage kunt leveren:





scheidsrechter – jeugd
scheidsrechter – senioren
jeugdbegeleiding
trainer / coach (jeugd)






bestuur
senioren begeleiding
kantine-/bardienst
anders, nl.






commissies
accommodatie
website
sponsor

Contributie
SVC’08 hanteert met ingang van het seizoen 2018-2019 de volgende contributiebedragen:
Senioren
€ 302,00
Jeugd jonger dan 19 jaar
€ 222,00
Zaal
€ 194,00
Jeugd jonger dan 15 jaar
€ 194,00
Dames
€ 222,00
Jeugd jonger dan 11 jaar
€ 176,00
Niet-spelend
€ 140,00
Ukkies
€ 34,00
Donateur
€ 74,00
Spelende leden met een ooievaarspas ontvangen 50% korting op de contributie. Voor jeugdleden tot
18 jaar kan de korting zelfs 100% bedragen. Op de website van SVC ‘08 is onder Clubinfo >
Contributie aangegeven hoe te handelen om voor de korting in aanmerking te komen.
Volledige contributie is verschuldigd indien aanmelding geschiedt vóór 1 januari, na 1 januari 50%.
Contributiebetaling is alleen mogelijk door middel van automatische incasso.
Doorlopende machtiging automatische incasso (SEPA)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SVC’08 om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SVC’08.
Ondergetekende machtigt SVC’08 de verschuldigde contributie voor het lidmaatschap
éénmaal per jaar of jaarlijks in 2 termijnen (doorhalen wat niet van toepassing is)
af te schrijven van zijn bank-/girorekening (IBAN) nr:

NL___________________________________.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Bij éénmalige betaling incasseren we de contributie in de maand september. Bij betaling in termijnen
in de maanden augustus en december. U kunt de automatische incasso alleen beëindigen door
schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap.
Datum

Handtekening *)

*) bij jeugdleden is de handtekening van één van de
ouders of voogd vereist waarbij u zich dan tevens
committeert aan het Jeugdvoetbalbeleidsplan van SVC’08
(te vinden op de website onder Jeugd > Jeugdbeleidplan)

Let op, spelende leden:
 bij dit formulier inleveren: een recente pasfoto (senioren + J012 T/M 19 jeugd ten behoeve
van de spelerspas.
 elk spelend lid is verplicht bij de vereniging een tenue (shirt, broekje, kousen) aan te schaffen.
Dit kan via de webshop op onze website www.svc08.nl (Clubinfo > SVC'08 kleding > SVC’08
Webshop).
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