INSCHRIJFFORMULIER
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:
Tjitte Ploegstra
Jan van Salmstraat 45
6121 NE Born
 06-46073309
 secretaris@svroermond.nl
Het formulier op de post doen of inscannen en mailen mag natuurlijk ook.

Aanmeldingsvoorwaarden
In de statuten van de vereniging is het e.e.a. vastgelegd omtrent het aan- en afmelden bij de
vereniging. De belangrijkste artikelen zijn hieronder beschreven:
Artikel 7 – Toelating




Het bestuur beslist omtrent toelating van leden en begunstigers na aanmelding bij het bestuur,
gevolgd door een schriftelijke acceptatie van die aanmelding door het bestuur. Voor die acceptatie
is een besluit van het bestuur vereist, te nemen bij gewone meerderheid van stemmen van alle
zittende bestuursleden.
Bij niet-toelating tot lid of begunstiger door het bestuur, hetgeen onder opgaaf van redenen en
met vermelding van dit artikel schriftelijk aan betrokkene dient te worden medegedeeld, kan de
algemene ledenvergadering desgevraagd alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 10 – Einde lidmaatschap


Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen
het einde van het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december), met in achtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken.

Contributie
De contributie, die jaarlijks door de algemene vergadering zal worden bepaald, is voor het jaar 2019
vastgesteld op:
•
•
•

: € 0,=
: € 52,=
: € 38,=

Jeugdleden t/m 20 jaar
Actieve leden/voetbalverenigingen
Niet actieve leden/gezinsleden
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Type lidmaatschap:
Actief lid

Niet actief lid/Gezinslid

Voetbalvereniging

Naam voetbalvereniging (indien lidmaatschap voetbalvereniging betreft): ……………………………….

Persoonsgegevens:
Voorletters

……………………………

Achternaam

……………………..

Roepnaam

……………………………

Geboortedatum

……………………...

Geslacht

:

Relatienummer KNVB

………………………

Man

Vrouw

Adres/contactgegevens:
Adres

……………………………

PC & woonplaats

………………………………

Telefoon

……………………………

Mobiel

………………..…………….

E-mailadres

…………………………………………………………………………………………………

Algemeen:
Beschikbaar voor het leiden van vriendschappelijke wedstrijden:
Zo ja, voor:

Veldvoetbal
Jeugd

Zaalvoetbal
Senioren

Bent u al eerder lid geweest van een COVS-vereniging? :
Zo ja, van welke vereniging en welke perioden?
Vereniging:

……………………………

Periode

ja

Nee
mini-toernooien

ja

Nee
……………………..

Akkoord:
Datum:

……………………………………….

Handtekening

……………………….......................

Handtekening ouder/verzorger (indien jonger dan 18 jaar): ……………………………….........
Door vereniging in te vullen:
Lid no:

905 / ………………… Zuid 2 Roermond e.o.

De Scheidsrechtersvereniging Roermond e.o. behandelt uw lidmaatschapsgegevens zorgvuldig en gericht. De gegevens worden verwijderd na
beëindiging van het lidmaatschap. Deze zorgvuldigheid geldt ook voor het gebruik van foto’s van onze activiteiten in promotionele sfeer t.b.v.
nieuwsbrief, website, social media, e.d. Het beleid hieromtrent, inclusief bezwaarmogelijkheden, is beschreven in ons AVG- en Privacy protocol
welke u via secretaris@svroermond.nl kunt opvragen.
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