SC Leeuwen

AANMELDING / WIJZIGING FORMULIER
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid of wijzigt zijn lidmaatschap bij S.C. Leeuwen.

Naam:

………………………………………………………………………………

Roepnaam:

………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats:

………………………………………………………………………………

Telefoon en/of gsm

………………………………………………………………………………

Emailadres:

………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

………………………………………………………………………………

Nationaliteit

………………………………………………………………………………

Reeds eerder lid geweest van een voetbalvereniging.

JA/NEE

Indien ja, welke vereniging, wanneer daar voor het laatst gespeeld?
KNVB lidnr.

……………………….

……….……………. (alleen in te vullen als je al KNVB lid bent)

Ondergetekende geeft toestemming om zijn /haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de
aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties
van o.a. KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.
Spelers vanaf 11 jaar bij aanmeldingsformulier een recente pasfoto inleveren i.v.m. aanvragen verplichte
spelerspas . Indien ouder dan 14 jaar is legimitatie verplicht: kopie van paspoort* / identiteitskaart */ rijbewijs*
Het lidmaatschap geldt tenminste één verenigingsjaar, eindigend op 30 juni en word telkens met een jaar
verlengd. Tot die datum dient men aan de verenigingsverplichtingen te voldoen.
Opzeggingen uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat voor het eind van het verenigingsjaar (30 juni) met
inachtneming van een opzegtermijn van 4 (vier) weken.
Aldus naar waarheid ingevuld en getekend te…………………………………. Op ………………………………20…..
Handtekening:………………………………………………

SC Leeuwen

AANMELDING / WIJZIGING FORMULIER

Contributiebetaling SC Leeuwen

Contributiebetaling bij Sc Leeuwen vindt plaats door middel van automatische incasso.
Bij tussentijdse aanmeldingen, dus na het begin van het seizoen (na 1 september), dient de
contributie de eerste keer contant te worden voldaan maar tevens dient de machtiging ingeleverd
te worden voor de komende seizoenen. Voor de goede orde willen wij u erop wijzen dat u
vanzelfsprekend op elk door u gewenst moment de machtiging weer in kunt trekken.
Ook kunt u tot een maand na de automatische incasso via uw bank een inmiddels afgeschreven
bedrag weer op uw bank- of girorekening laten terugstorten.
Contributie voor het seizoen 2010-2011:

Senioren
Veteranen
Junioren
Niet spelende leden

:
:
:
:

100.00 euro
90.00 euro
70.00 euro
25.00 euro

Leden die een functie bekleden krijgen een korting op de contributie van € 25,00.

Machtigingsformulier:

Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SC Leeuwen om per jaar
de contributie van………………………………………………………………………………………….(naam lid/leden)
af te schrijven van bank- of gironummer………………………………………………………………………….t.n.v.
Naam en voorletters:……………………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:………………………………………………………………………………………………………………….

Datum:……………………………………………………20….

Handtekening:…………………………………………….

SC Leeuwen

Spelregels en gedragsregels voor alle leden
en vrijwilligers van SC Leeuwen
•

Bij iedere training en wedstrijd lever ik een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van
het team. Ik wil graag winnen, maar niet ten koste van alles.
Ik accepteer dus dat winnen en verliezen onderdeel van het spel zijn.

•

Ik accepteer leiding van trainers, leiders, (assistent) scheidsrechters, bestuursleden
en commissieleden. Als ik het ergens niet mee eens ben, vertel ik dit op een
rustige manier.

•

Ik gedraag mij zowel in woorden, als in daden sportief en correct naar trainers, leiders,
(assistent)scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het sportpark.

•

Ik houd mij aan de afspraken die door de vereniging en de trainers zijn opgesteld
over zaken als: trainen, opstelling, afmelden, omgaan met materialen, kleding,
douchen, etc.

•

Bij onbehoorlijk gedrag tijdens wedstrijden of training zoals bijv. intimidaties,
iemand opzettelijk verwonden, grof taalgebruik, discriminerende uitlatingen of
ander fysiek of verbaal geweld, accepteer ik de disciplinaire maatregel van trainer/leider.

•

Gemaakte afspraken over gebruik van sport kleding en verzorging van sportkleding
volg ik conform de opgestelde richtlijnen op.

•

Ik zorg er mede voor dat het sportpark er netjes en verzorgd uitziet.

•

Ik zal mijn ouders erop wijzen zich op een positieve wijze langs de lijn te gedragen.

•

Ik ben bereid af en toe kleine klusjes te verrichten. Het is immers ook mijn club.

•

Bij het zonder (geldige) reden niet afmelden,of niet tijdig aanwezig zijn voor vertrek of een
thuiswedstrijd, krijg ik een voorwaardelijke schorsing,

•

Het niet voldoen aan contributieverplichting betekent dat ik niet mag voetballen.

•

Als het sportpark gesloten is, kom ik niet op de velden.

•

Van diefstal, vernielingen wordt aangifte gedaan bij de politie.

SC Leeuwen
Leden / Ouders / wettelijk vertegenwoordiger

Naam:…………………….......................………………............
Ook verwachten wij dat leden/ouders/wettelijk vertegenwoordiger zich inzetten voor S.C. Leeuwen
omdat spelen bij een voetbalclub meer is dan alleen maar voetballen. Dit betekent o.a. :
- dat u bereid bent om bij toerbeurt mee te rijden naar uitwedstrijden
- bij toerbeurt de tenues wast
- zich sportief gedraagt langs de lijn
- tijdig Uw contributie betaalt
- en bereid bent om vrijwilligerswerk te doen.
Iedereen die 5 jaar of ouder is kan spelend lid worden van de S.C. Leeuwen.
Als je eenmaal lid bent van S.C. Leeuwen, word je op basis van leeftijd ingedeeld. Indien er van een
leeftijdscategorie meerdere elftallen zijn, word je door de technisch coördinator ingedeeld in een team,
bijvoorbeeld F -1.
Om de vereniging draaiende te kunnen houden zijn er voldoende vrijwilligers nodig.
Omdat er steeds nieuwe vrijwilligers nodig zijn, willen we graag weten naar welke van de onderstaande taken /
functies bij S.C. Leeuwen uw voorkeur als lid of ouder/ wettelijk vertegenwoordiger uitgaat.
U wordt geacht minimaal 1 (een) keuze te maken.
□ Kantinedienst
□ Onderhoudsdag (svp aangeven indien u een specialiteit heeft, bijv timmerwerk, electra, verf, etc)
□ Leider / Leidster van een jeugdteam
□ (Assistent)-scheidsrechter
□ Trainer van een jeugdteam
□ Leider/ster van een senioren team
□ kantine/kleedlokalen schoonmaak activiteiten
□ zitting in commissie:

□

voetbal technische zaken

□

materialen commissie

□

sponsorcommissie

□

redactie clubblad

□

onderhoudscommissie

□ verricht reeds taak/taken als vrijwilliger voor S.C. Leeuwen
Heeft U vragen over een van de hier bovengenoemde functies dan kunt U contact opnemen met de secretaris
of voorzitter. (zie website WWW.SCLEEUWEN.NL)

