AANMELDINGSFORMULIER S.V. MZC’11
Persoonsgegevens:
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:
Adres:

Geslacht:

Postcode:

Telefoon:

Woonplaats:

Mobiel:

M/V

Geboortedatum:
Geboorteplaats

Legitimatie*)

Bankrek./Postbank

Email:

(IBAN)

*) Ben je 16 jaar of ouder dan dien je een kopie van een geldig identiteitsbewijs in te leveren. (dit is een verplichting van de
KNVB). Wij noteren het nummer van je legitimatie en het soort legitimatie.

Ben je al eerder lid geweest van een voetbalvereniging? ............................................

JA / NEEN

Zo ja, voor welke vereniging:

…………………….................

KNVB relatienummer

………………………………..

Wanneer heb je daar voor het laatst gevoetbald? (datum)

…………………….................

Je wordt vriendelijk verzocht onderstaande vragen te beantwoorden. Een en ander ten behoeve
van de organisatie binnen onze vereniging. Bij de opgave van een jeugdlid onder 18 jaar dient dit
formulier door de ouder/verzorger te worden ondertekend.
Pasfoto bijsluiten vanaf D-pupillen (10 jaar en ouder). Vermeld achterop de pasfoto je naam en
geboortedatum.

Informatie voor ouders van jeugdleden jonger dan 16 jaar:
Regelmatig worden er foto’s en/of video's van uw kind gemaakt tijdens activiteiten.
Deze foto’s en video’s worden gebruikt voor de website, social media, clubblad, posters en
flyers en andere door de vereniging uitgegeven beelddragers. Veel ouders vinden het leuk om
foto’s van hun kind te zien op o.a. de social media. Het geeft ook een leuke en positieve uitstraling
voor onze vereniging.
Uiteraard gaan wij er wel zorgvuldig om met plaatsing van foto’s en daarom vragen we bij deze
uw toestemming om dit te mogen doen.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.
Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
Toestemming gebruik foto('s) en video('s): *
Wel Toestemming
Geen Toestemming
Als vereniging hebben we onze leden nodig om voor onze leden het voetbal mogelijk te maken.
Samen maken we een vereniging. Daarvoor verwachten we van elk lid een actieve bijdrage. Op
de website staan regelmatig diverse vacatures en informatie over verschillende taken binnen de
vereniging. We willen Ieder lid ouder dan 16 jaar, of indien jonger dan 16 jaar de ouders/verzorgers,
aanmoedigen iets voor de vereniging te betekenen. Uitgezonderd zijn wassen, rijden en vlaggen
bij het eigen team, dit wordt standaard van elk lid/iedere ouder verwacht. Hieronder kunt u
aangeven met welke activiteit u de vereniging kan ondersteunen.
Vrijwilligerstaken:
Trainer / Coach voetbalteam
Scheidsrechter
Organiseren / helpen bij activiteiten van de (jeugd) evenementencommissie
Medewerker in de kantine
Medewerker bij 1 van de taken van de kledingcommissie
Taken op het wedstrijdsecretariaat
Taken in het webteam (beheer website, social media)
Medewerker in ons onderhoudsteam
Overig (Toelichting)**
Indien gekozen voor overig, dan graag aangeven met welke bijdrage u de vereniging zou willen
ondersteunen!
Of dat u wellicht al een bijdrage levert aan de vereniging.
** Vrijwilligerstaken overig:

Betaling (Onderstaande contributietarieven gelden vanaf 1 juli 2018)
De contributie voor mini’s (5jr) en jeugdleden van 06 t/m 11 jaar is per halfjaar

€ 46,25

De contributie voor jeugdleden van 12 t/m 15 jaar is per halfjaar

€ 53,25

De contributie voor jeugdleden van 16 t/m 17 jaar is per halfjaar

€ 60,25

De contributie voor leden van 18 jaar en ouder is per halfjaar

€ 77,50

Niet spelende leden betalen per jaar

€ 60,00

•

Spelende leden die tevens jeugdleider/trainer zijn betalen 50% van de contributie. Ereleden nihil.

•

Niet-spelende leden die een serieuze vrijwilligersfunctie bekleden betalen geen contributie. De KNVBbijdrage wordt in dat geval door de vereniging voldaan

•

Door de KNVB aan een lid opgelegde boetes (registratie/gele-rode kaarten) worden door onze vereniging
automatisch geïncasseerd.

Invullen wijze van betaling:
De contributie wordt bij de halfjaarlijkse vooruitbetaling geïncasseerd door automatische afschrijving van het
bovengenoemd postbank- of bankrekeningnummer. Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich
akkoord met automatische afschrijving van het op dit formulier ingevulde rekeningnummer. Bij hoge
uitzondering en non-incasso mogelijkheid zal de jaarcontributie in één bedrag worden gefactureerd. De
kosten voor registraties (gele en rode kaart) kunnen door de vereniging via automatische incasso worden
geïnd.
Bij het opzeggen van het lidmaatschap tijdens het seizoen (1 juli t/m 30 juni) blijft u tot het einde van het
seizoen verplicht de contributie te betalen.
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie via het uitschrijfformulier
wat op de website staat.

Bijzonderheden:
Medische
bijzonderheden

Overige
bijzonderheden:

Publicaties:
De KNVB verstrekt naam, adres, woonplaats en soms ook het telefoonnummer van leden aan derden. Wie
geen publicaties over sponsor- of reclameacties wil ontvangen kan dit kenbaar maken aan: KNVB, Postbus
784, 3700 AT ZEIST. Als u in het algemeen geen reclamedrukwerk toegezonden wilt krijgen dan kunt u dit
schriftelijk melden via Landelijke Antwoordnummer 666, 1000 TL AMSTERDAM.

Dit formulier kan ingeleverd worden bij de ledenadministratie:
Jolanda Noordijk
Vlakestraat 54
4301 XL Zierikzee
of per mail:
ledenadministratie@mzc11.nl
s.v. MZC’11 gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Op de website staat onze privacyverklaring. Uw
persoonsgegevens worden opgeslagen in onze administratie en gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden over
wedstrijden en zaken die spelen binnen de vereniging. Uiteraard worden de gegevens gebruikt om u aan te melden bij de
KNVB.
Informatie op dit inschrijvingsformulier is bestemd voor:
Ledenadministratie/bestuurslid jeugdzaken, wedstrijdsecretaris, Jeugdcoördinator, penningmeester
Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens die op dit
formulier zijn ingevuld.

Ondertekening:
Zierikzee,

(datum)

Handtekening:

In te vullen door vereniging:
Datum
lidmaatschap

Lidnummer:

