AANMELDINGSFORMULIER C.S.V. ‘DE LEEUWARDER ZWALUWEN’
Naam

Voornaam

Adres

Man/vrouw

Postcode

Geboortedatum

Woonplaats

Geboorteplaats

Telefoon/mobiel

Nationaliteit

E-mail adres
Ingangsdatum

Aanmelding als

o Veld heren
o Veld dames
o 35/45+
o Jeugd
o Niet-spelend lid
o Donateur

Alle leden die 10 jaar of ouder zijn en deelnemen aan wedstrijden in competitieverband, dienen in het bezit te zijn van een K.N.V.B.-spelerspas.

o
o

Zijn er meerdere familieleden, ingeschreven op
hetzelfde adres als hierboven, spelend lid van onze
vereniging?
Zo ja: wat is zijn/haar naam?

Ja
Nee

Legitimatie (verplicht invullen vanaf 16 jaar)
Soort legitimatie

Nummer

Gegevens vorige vereniging
Indien je de afgelopen 3 jaar of korter bij een andere vereniging als spelend lid stond ingeschreven, dan moet je overschrijving aanvragen bij je oude vereniging.
Lever hiertoe tezamen met dit formulier een volledig ingevuld overschrijvingsformulier met je spelerspas in bij Zwaluwen.

o
o

Lid geweest van een andere voetbalvereniging?

Ja
Nee

Zo ja, welke vereniging?
Welk seizoen voor het laatst?

Machtiging betaling contributie
Ondergetekende, gaat ermee akkoord dat de vereniging de verschuldigde contributie maandelijks (niet spelende leden jaarlijks) incasseert van zijn/haar bank- of
girorekeningnummer. De contributie wordt rond de 1 e dag van de maand geïncasseerd (voor spelregels m.b.t. contributie zie bijgevoegd aanhangsel).

Naam rekeninghouder
Naam lid
Bankrekeningnummer
Handtekening

Vrijwilliger
c.s.v. ‘De Leeuwarder Zwaluwen’ hecht grote waarde aan betrokkenheid van leden en ouders bij onze vereniging. Versterking van het bestaande
vrijwilligerskader is altijd welkom. Vrijwilligerswerk is onontbeerlijk voor het reilen en zeilen van onze club, en geeft daarnaast veel voldoening.
Hieronder staan een aantal vrijwilligerstaken aangegeven waar jij je als lid, of als ouder/verzorger van ons jeugdlid zich voor op kunt geven.

Kantinedienst
Kader

o
o

Op een avond
door de week
Scheidsrechter
jeugd

o

Zaterdagochtend

o

Zaterdagmiddag

o

Leider (jeugd)

o

Gastheer/gastvrouw

Anders (vul in):
Voor meer informatie m.b.t. vrijwilligerswerk kunt u zich richten tot: info@leeuwarderzwaluwen.nl

Ondertekening
Door ondertekening verklaart u akkoord te gaan met voorwaarden, statuten en reglementen van onze vereniging. Voor meer informatie zie onze website:
www.leeuwarderzwaluwen.nl

Datum

Handtekening

Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de ledenadministrateur: E. Brouwer, Vincent van Goghstraat 30,
8932 LH Leeuwarden, in de brievenbus van ons clubgebouw aan de Middelzeelaan 18A te Leeuwarden of in diens postbakje in
de bestuurskamer..
Alleen in te vullen door administratie Leeuwarder Zwaluwen:
Ingeschreven ledenadministratie
o
Relatienummer……………..
o
d.d…………………………
Kopie naar:

Welkomstbrief, jeugdgids, uitnodiging
1e training.
Definitieve indeling

o
o
o
o

coördinator senioren
jeugdbestuur
jeugdcoördinator
Per mail

o

d.d…………………………

o

d.d…………………………

o

Per mail

o

d.d…………………………

AANMELDINGSFORMULIER C.S.V. ‘DE LEEUWARDER ZWALUWEN’

Spelregels lidmaatschap en contributiebetaling
Het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 seizoen (of het restant daarvan), en
over deze volledige periode is contributie verschuldigd (restitutie vindt niet plaats). Enkel door
schriftelijke opzegging, of per mail bij de ledenadministrateur (dus niet bij trainer en/of leider) van de
vereniging, kan voor het lidmaatschap worden bedankt.
Het mailadres van de ledenadministrateur is: zwaluwenleden@hotmail.com
Wil een lid bedanken, dan dient dit voor 1 juli schriftelijk of per e-mail te gebeuren aan de
ledenadministratie van de vereniging. Volgens de statuten van de vereniging is een lid, wanneer hij in
de loop van het seizoen bedankt, nog contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen, dus t/m
30 juni. Wenst een lid overschrijving naar een andere vereniging, dan kan dit, een uitzondering
daargelaten, pas met ingang van het nieuwe seizoen. Dit houdt in dat er voor 1 juni een
overschrijvingsformulier moet zijn ingediend bij de KNVB.
Contributie
De inning van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso. Bij aanmelding als lid wordt
tevens deze machtiging voor automatische incasso getekend. De aanmelding kan niet elektronisch
plaatsvinden omdat er een handtekening (van ouder of voogd) vereist is. De contributie wordt in 12
maandelijkse termijnen geïncasseerd, m.u.v. niet-spelende leden.
Leden zijn volgens de statuten (art. 12) van de vereniging verplicht tot het betalen van contributie.
Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden geschorst en dus uitgesloten van deelname aan
wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. Het
bestuur kan besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap indien door een lid niet aan de
contributieverplichting wordt voldaan.
Overschrijving naar een ander voetbalclub
Indien een lid het lidmaatschap bij C.S.V. De Leeuwarder Zwaluwen op wil zeggen om bij een andere
voetbalvereniging te gaan spelen, dient hij /zij zelf overschrijving van het lidmaatschap bij de
ledenadministratie aan te vragen. Deze zal een overschrijvingsformulier verstrekken, en hij dient dit
formulier mede te ondertekenen. Zolang een lid niet heeft voldaan aan de contributiebetaling zal
C.S.V De Leeuwarder Zwaluwen geen uitvoering geven aan verzoeken tot overschrijving naar een
andere vereniging.
Spelerspas
Met ondertekening van het aanmeldingsformulier wordt toestemming gegeven om pasfoto en
persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de digitale KNVB-spelerspas door
Enschede/SDU en gedurende de geldigheid van de pas, deze gegevens te bewaren.

