R.K. Voetbalvereniging
Opgericht 1945

HEGELSOM

Sportpark 'Wienus' - Hagelkruisweg 50

Aanmeldingsformulier v.v. Hegelsom
Dit formulier volledig en correct elektronisch of handmatig invullen, daarna handmatig ondertekenen.
Dit formulier vervolgens afgeven bij de ledenadministrateur :
Thijs Lenssen( Snellenstraat 7, 5963 AX Hegelsom), samen met een kopie van het paspoort/ID-kaart
(indien ouder dan 16 jaar) en een voor spelende leden, ouder dan 9 jaar een pasfoto.

Voornaam, voorletters en
achternaam
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon / Mobiel
Email
Geboortedatum
Geslacht

Man / Vrouw *

Automatische betaling
(alleen voor steunend / spelend lid)
Identiteitsbewijs
- indien 16 jaar of ouder
Wilt U vrijwilligers activiteiten
uitvoeren
Was U reeds spelend lid bij een
andere voetbalclub**

Bank-/gironummer:
Nummer:

Naam rekeninghouder:
Paspoort / ID-kaart *

Ja / Nee *, Zo ja welke:
Ja / Nee *

Datum inschrijving (dd/mm/jjjj)
Handtekening
- indien minderjarig van ouder of
voogd
(*)

Doorhalen / weghalen wat niet van toepassing is.

(**)

Indien minder dan 3 seizoenen geleden, dan moet overschrijving aangevraagd worden bij KNVB.

Enkele regels m.b.t. de aanmelding:
 Je kunt pas van je 5e lid worden
 Nieuwe leden, die zich gedurende het seizoen aanmelden, kunnen pas ingedeeld worden bij een
team indien hiervoor plaats is. Hierover beslist de betreffende TC-er.

D.m.v. de ondertekening van dit formulier geeft men vv Hegelsom tot schriftelijke
wederopzegging toestemming om de contributie jaarlijks automatisch te innen. Voor
enkele regels rondom de contributie, zie volgende bladzijde
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Tevens verklaart men bekend te zijn met de gedragsregels welke binnen de vereniging van toepassing zijn en conformeert zich aan deze gedragscode, zie daarvoor de
ommezijde
Enkele regels m.b.t. de contributie:
 Elk lid machtigt de vereniging om jaarlijks de contributie automatische te innen.
 De contributie wordt jaarlijks geïnd in de periode tussen 1 oktober en 1 november
 Leden die ( lopende het nieuwe seizoen ) lid worden betalen de contributie naar rato.
 Leden die vanwege blessures of ziekte, meer dan een half seizoen niet actief zijn geweest,
hebben recht op restitutie. Deze leden of hun ouders kunnen in mei van elk seizoen een
verzoek daartoe indienen bij de ledenadministratie. Tussentijdse restitutie vindt niet plaats.
 Leden die actief zijn als vrijwilliger betalen minder contributie. De contributie wordt verminderd
met 1/4 of 1/2 deel. Vrijwilligers zijn leden die gedurende het seizoen ondersteunende activiteiten voor de vereniging verrichten, dit ter beoordeling aan het Dagelijks Bestuur.
Enkele regels m.b.t. aanmelding en wijziging van gegevens:
 Leden dienen wijzigingen(adres, bankrekeningnummer, e.d.) door te geven aan de
ledenadministratie, bij voorkeur via e-mail: thijs.lenssen@ziggo.nl
 Afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juni. Indien men zich
voor die datum niet heeft afgemeld, dan is men automatisch voor het volgende seizoen
contributie verschuldigd.

*******************************************************************************************************************

Gedragsregels / gedragscode voor spelers
/speelsters van vv Hegelsom














Heb respect voor medespeler, tegenstander en leiding.
Accepteer iedereen zoals hij of zij is.
Zorg voor een correct taalgebruik, zowel op training als tijdens de wedstrijd.
Behandel iedereen gelijk (binnen en buiten het veld)
Ga zuinig om met de materialen en accommodatie, zowel uit als thuis.
Speel sportief en volgens de spelregels.
Vertoon geen agressief gedrag, zowel lichamelijk als geestelijk.
Niemand wordt geprovoceerd, geïntimideerd of genegeerd.
Ga naar je leider en/of het bestuur als je een probleem hebt.
Accepteer teamindelingen die door de club worden gemaakt.
Accepteer beslissingen van scheidsrechters.
Accepteer beslissingen van het bestuur en van de KNVB.
Voetbal is een teamsport, gedraag je hiernaar, kom op tijd, meld je af voor wedstrijd of training
als je niet kunt.

Samen zijn we één vereniging. Zorg ervoor dat we dit ook naar andere
verenigingen en personen uitdragen!!!
Veel plezier tijdens je periode als speler/ speelster bij Hegelsom!
Voor vragen betreffende de contributie en inning kun je contact opnemen met
ledenadministratie:
Thijs Lenssen
Snellenstraat 7
5963 AX Hegelsom
077 – 3983527 of (bij voorkeur) thijs.lenssen@ziggo.nl
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Het dagelijks Bestuur van v.v. Hegelsom
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