Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West
V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club.
V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar.
Luttekeweg 15A 8031 LG te Zwolle.
Wij wensen u / jou een fijne en sportieve tijd toe als lid van V.V. Dieze-West.
1. Inleiding
Om lid te worden van V.V. Dieze-West dienen alle drie de bijlagen van het aanmeldingsformulier
volledig ingevuld en waar nodig, ondertekend, teruggestuurd te worden.
Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
Lees voordat u de formulieren invult, eerst aandachtig de overige informatie door.
2. Aanmelding en afmelding
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Bent u op het
moment van aanmelden bij V.V. Dieze-West nog lid van een andere voetbalvereniging, dan moet u
zich reglementair afmelden bij uw vorige club. Eventuele achterstallige contributies en boetes
moeten zijn betaald. Was u in de afgelopen drie jaar lid van een andere club, dan moet u een
overschrijvingsformulier of pupillenverklaring invullen. Deze verklaring is bij V.V. Dieze-West af te
halen. Bij de aanmelding wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten
worden bij de 1e contributiebetaling automatisch geïncasseerd.
Alle nieuwe leden die in de loop van het verenigingsjaar 14 jaar of ouder worden, moeten bij
aanmelding een kopie van een wettelijk erkend legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart,
rijbewijs) meesturen. Voor leden, jonger dan 18 jaar, is de handtekening van één van de
ouders en / of verzorgers op het aanmeldingsformulier verplicht.
Het lidmaatschap wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan. Opzegging dient schriftelijk te
gebeuren. U blijft zelf verantwoordelijk voor de opzegging en een telefoontje naar de leider of
trainer geldt niet als opzegging!
De opzegging moet vóór 1 juli binnen zijn. Komt de opzegging ná 1 juli binnen, dan blijft de
verplichting tot het betalen van de contributie voor het hele volgende seizoen gelden.
Statuten en het huishoudelijke reglement van V.V. Dieze-West zijn te vinden op www.diezewest.nl
Alleen op verzoek sturen wij u een papieren versie van een of beide formulieren toe.
3. Vrijwilligerswerk
Net als alle clubs, maakt V.V. Dieze-West gebruik van de inzet van vrijwilligers. Leden boven de 18
jaar (senioren) en ouders van leden onder de 18 jaar (junioren en pupillen) zijn niet verplicht om
vrijwilligerswerk te doen bij / voor V.V. Dieze-West, maar zullen dit zeer op prijs stellen.
Op het formulier vrijwilligerswerk (bijlage 3) kunt u melden welke taak / taken u wilt uitvoeren.
4. Spelerspas
Per september 2006 is de landelijke spelerspas door de KNVB verplicht vanaf spelers in de
D-klasse. Deze spelerspas kost € 2,60. Bij overschrijving bedragen de kosten van deze pas
€ 2,50. Deze kosten worden bij de 1e contributiebetaling automatisch geïncasseerd. Bij
aanmelding van een nieuwe speler wordt er een aanvraagformulier voor de spelerspas door
de KNVB opgemaakt. Dit formulier moet na ondertekening teruggestuurd worden naar
V.V. Dieze-West.
Bij inlevering van het aanmeldingsformulier moet daarom ook een pasfoto ingeleverd
worden. Indien u zich laat overschrijven en u bent al in het bezit van een spelerspas, dan
hoeft u geen nieuwe pasfoto in te leveren. Er zal bij aanmelding automatisch een nieuwe
spelerspas aangemaakt worden.
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5. Contributies en boetes

De contributie voor het seizoen 2015 - 2016 bedraagt bij een automatische incasso:
Bij niet automatische incasso wordt wegens de extra kosten € 1,25 per contributie-inning in
rekening gebracht. De incasso wordt uitgevoerd op ongeveer de 25e van de maanden juli,
oktober, januari en april van elk verenigingsjaar. Voor nieuwe leden is dit binnen een maand
na aanmelding.
Als er meer gezinsleden die op hetzelfde adres wonen, lid zijn van V.V. Dieze-West, kunt u aan
het einde van het seizoen teruggave krijgen. Aanvragen hiervoor kunnen ingediend worden bij
de penningmeester.
In sommige gezinnen is het vaak lastig om kinderen mee te laten sporten omdat het gewoonweg te duur is.
Voor die gezinnen kan het Jeugdsportfonds wellicht financiële hulp bieden. Kijk voor meer informatie op
www.jeugdsportfonds.nl/zwolle of vraag informatie bij de ledenadministratie van V.V. Dieze-West.

Contributies per 1 juli 2015
Categorie
Mini's
Pupillen
Junioren
Senioren
Niet spelende leden

Bedrag
per maand
€ 3.00
€ 4.50
€ 6.40
€ 10.45
€ 3.50

Kleding- Borg kleding
gebruik
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75

€ 15.00
€ 15.00
€ 15.00

Totaal
Per maand
€ 3.00
€ 6.25
€ 8.15
€ 12.20
€ 3.50

Kwartaal
betaling
€ 9.00
€ 18.75
€ 24.45
€ 36.60
€ 10.50

Boetes

Boetes als gevolg van overtredingen, veldverwijdering, dan wel het niet, of te laat invullen
van formulieren, worden door de KNVB aan V.V. Dieze-West in rekening gebracht. Deze boetes
zullen wij door middel van automatische incasso weer bij u in rekening brengen. Indien een
lid de contributie of boete niet betaalt, bepaalt het bestuur wat de sanctie is. De vordering
wordt in handen gegeven van een incassobureau.
6. Ten slotte
Bij aanmelding dienen de volgende formulieren ondertekend ingezonden te worden naar:
V.V. Dieze-West, t.a.v. de ledenadministratie, Luttekeweg 15A, 8031 LG te Zwolle.
- Aanmeldingsformulier (bijlage 1)
- Opgaveformulier vrijwilligerswerk (bijlage 3)
Tevens, indien van toepassing:
- kopie legitimatiebewijs
- pasfoto
Onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.
Meer informatie over V.V. Dieze-West kunt u vinden op www.diezewest.nl
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Aanmeldingsformulier
Achternaam:______________

Voornaam:___________

Voorvoegsel:__

Voorletters:___

Geboortedatum:____________ Geboorteplaats:_________

Nationaliteit:____________

Straatnaam:_______________

Huisnummer:______

Toevoeging:____

Postcode:________

Woonplaats:_________

Geslacht: Man/Vrouw

Telefoonnummer:_____________

Telefoonnummer (Mobiel):_____________

Soort Lidmaatschap:
O Senior (vanaf 18 jaar)
O Junior (van 13 tot 18 jaar) Ingangsdatum lidmaatschap
O Pupil (van 6 tot 13 jaar)
O Mini (tot 6 jaar)
O Leider / Trainer Jeugd / Senioren
O Niet spelend lid
E-mail adres:__________________

Beroep (indien van toepassing) of beroep ouder_____________

Soort identiteitsbewijs: (voor leden van 14 jaar en ouder)___________ Nummer identiteitsbewijs:________
Alle nieuwe leden die tijdens het verenigingsjaar 14 jaar of ouder worden, moeten bij het
inschrijfformulier een kopie van een wettelijk erkend legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
voegen.
Was U al eerder lid van een voetbalvereniging? O Ja O Nee
Zo ja: Vereniging:________________(Denk aan eventuele overschrijving)
Datum laatste officiële wedstrijd:___________
Ondergetekende verzoekt toegelaten te worden tot de vereniging V.V. Dieze-West en verklaart bekend te
zijn met de bepalingen, zoals vermeld in dit document en zal dienovereenkomstig handelen.
Aldus naar waarheid ingevuld

Plaats___________

Datum__________

Handtekening (Indien minderjarig, handtekening ouder / voogd)

3

Machtigingsformulier

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de v.v. Dieze West, tot schriftelijke
wederopzegging, per maand de verschuldigde contributie en de door de K.N.V.B. opgelegde
boetes automatisch te laten afschrijven van zijn / haar Bankrekeningnummer :
………………………………………………………………….
Of Gironummer : ………………………………………………………………….
Plaats: ………………………

Datum: …. / …. / ……

Handtekening (indien minderjarig van ouders / verzorgers ) ( * doorhalen wat niet van
toepassing is)

……………………………………………………………………………..
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Formulier voor opgave van vrijwilligerswerk bij V.V. Dieze-West
en wel of geen verzoek teruggave servicebijdrage
Naam speler boven de 18 jaar ________________________________________________ M/V Team V.V. Dieze-West_____
Naam ouder/verzorger (bij jeugdspeler): __________________________________ M/V Geboortedatum: _____________
( indien gehuwd ook meisjesnaam invullen)
Adres: __________________________________________________
Postcode en woonplaats:_________________________________
Eventuele sportopleidingen: _____________________________________________________________________________
Telefoon: ____________________ Mobiel: ______________________ E-mail: __________________________________
Beroep ouder(s) of spelend lid boven 18 jaar:
______________________________________________________________________
Invulling van dit formulier is bedoeld voor de registratie en uitvoering van het vrijwilligerswerk in het seizoen 2014-2015.
Als u al vrijwilligerswerk doet of zich daarvoor heeft opgegeven, zijn in de meeste gevallen uw gegevens al bekend bij de
ledenadministratie. Met dit ingevulde formulier controleren wij ook uw adresgegevens. U bent verplicht de achterzijde in te
vullen en te ondertekenen, anders kunnen wij dit niet in behandeling nemen.

Voorwaarden van het bestuur van V.V. Dieze-West
1. Leden boven de 18 jaar (senioren) en ouders van leden onder de 18 jaar (junioren en pupillen) zijn
verplicht om vrijwilligerswerk te doen bij / voor V.V. Dieze-West.
2. Jaarlijks wordt een bedrag van € 30,-- per lid als servicebijdrage aan V.V. Dieze-West betaald. Inning vindt
plaats in 4 termijnen, tegelijk met de contributiebetaling.
3. Vrijwilligers kunnen deze servicebijdrage terugvragen wanneer zij naar het oordeel van het bestuur
tijdens een seizoen gedurende ten minste 16 uur vrijwilligerswerk verricht hebben. Terugbetaling
geschiedt in 2 termijnen.
4. Een opsomming van het vrijwilligerswerk staat op de achterkant genoemd. Er kunnen meerdere taken
worden verricht door één persoon en het vrijwilligerswerk dient zich over tenminste 16 uur per
seizoen uit te strekken.
5. Voor een aantal functies is het reëel dat het aantal van 16 uur per seizoen wordt overschreden.
6. Bij geschillen over het vrijwilligerswerk beslist het bestuur van V.V. Dieze-West.
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Ik geef mij op voor vrijwilligerswerk (bij voorkeur minimaal 2 functies/taken)
Kantine

Evenementencommissie

□Bar
□Keuken
□door de week
□op de zondag

□Helpen bij evenementen
□Jeugdactiviteiten organiseren
□ Lid Evenementencommissie

Beheer / onderhoud

Bestuur

□Lid beheercommissie
□Onderhoud

□Bestuurslid
□Coördinator

Jeugdbestuur

PR - commissie

□Mentor D / E / F pupillen Bestuurslid
□Bezorger eventuele clubbladen/flyers
□Mentor A / B / C jeugd
□Lid redactie
□Gastheer/Gastvrouw wedstrijdsecretariaat
□Elftalleider
Scheidsrechterscommissie

Sponsorcommissie

□Assistent-scheidsrechter
□Scheidsrechter (jeugd / Senioren)

□Werving
□Lid sponsorcommissie

Algemeen

□Trainer
□ICT-medewerker
□Ik doe al vrijwilligerswerk. Namelijk ………………………………………………………………………………………….
□Ik zie af van teruggave van de vrijwilligersbijdrage.
□Ik verzoek om teruggave van de vrijwilligersbijdrage.
Datum:

(handtekening)__________________________________________________
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