Aanmeldingsformulier
van de sportvereniging Diemen 2018-2019
Invullen in duidelijke blokletters.
Inschrijven jeugdleden (onder de 18 jaar) alleen in bijzijn van ouder/verzorger!
Ook inleveren bij dit formulier: inschrijfgeld € 25,- contant, kopie legitimatie (vanaf 16jr.).
Meer informatie zie achterzijde.

Achternaam .................................................................Voorletters...........................................................
Roepnaam .............................................. M / V Geboortedatum...........................................................
Identificatie (voor 16 jaar en ouder)
Soort ............................................................................ Nummer .........................................................
Adres /hsnr ....................................................................................... Postcode .......................................
Woonplaats ......................................................... Geboorteplaats .........................................................
E-mail adres ..............................................................................................................................................
Tel. nr. thuis .................................................................... Mobiel .........................................................
Bent u eerder lid geweest van sv Diemen?
JA / NEE
Ik wil lid worden van de afdeling: ............................................................................................................
Overschrijven: 3 jaar na laatste wedstrijd is het aanvragen van een overschrijving verplicht!
Lidnummer KNVB:……………………………………..
Vorige club:………………………………Team:………………………..cat. A/cat. B
Voor minderjarigen is een handtekening van de ouder/verzorger verplicht.
Datum
Handtekening speler(ster)
Handtekening ouder/verzorger
(indien speler(ster) jonger is dan 16 jaar)
………………………

……………………………

………………………………………

Machtiging tot automatische afschrijving
Ik geef hierbij tot wederopzegging, een machtiging tot automatische afschrijving van de contributie en
de aan mij door de KNVB Tuchtcommissie en de vereniging opgelegde boetes. Deze machtiging geldt
voor het hierboven vermelde lid en vervalt automatisch na opzegging van het lidmaatschap.
IBAN nr.: ...................................................................................................................................................
Naam rekeninghouder: ..............................................................................................................................

Datum: .......................................... Handtekening: .................................................................................
Als ouder/verzorger van het jeugdlid of als seniorenlid heb ik kennis genomen dat van mij een
verplichte deelname aan de kantinedienst wordt verwacht of invulling geef aan een andere
vrijwilligersfunctie en verder dat ik een bijdrage lever aan het functioneren van de vereniging door te
helpen bij de organisatie van evenementen, vervoer naar uitwedstrijden, het fluiten van
jeugdwedstrijden, het optreden als leider/coach en dergelijke.
Bij weigering of niet op komen dagen legt de vereniging u een boete op van € 50 conform het
besluit van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 mei 2014. Bij herhaling zal het Bestuur
overgaan tot het beëindigen van het lidmaatschap van het betreffende lid.
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Inschrijfprocedure
1. sv Diemen heft “inschrijfgeld” bij aanmelding voor het lidmaatschap.
Het inschrijfgeld voor een nieuw lid bedraagt
€ 25
Het inschrijfgeld voor elk volgend gezinslid bedraagt
€ 10
Het inschrijfgeld moet contant worden betaald. U ontvangt hiervoor een kwitantie.
2. Leden vanaf 16 jaar of ouder leveren een kopie van hun legitimatie in.
3. Jeugdleden (onder de 18 jaar) kunnen alleen inschrijven in bijzijn van hun ouder/verzorger.
4. Voor jeugdleden die bij de selectie-elftallen worden ingedeeld (peildatum 1 oktober) geldt een
selectietoeslag van € 25 welke later in het seizoen zal worden geïncasseerd.
Contributiereglement sv Diemen
1. Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.
2. Het lid is voor een heel seizoen contributie verschuldigd, ook bij opzegging na 1 juli. Bij
aanmelding na 1 januari wordt de contributie op 50% gesteld en dient contant te worden betaald. U
ontvangt hiervoor een kwitantie.
3. Het bestuur heeft de mogelijkheid om leden die zich niet houden aan de betalingstermijnen t.a.v.
contributie-, vereniging- en KNVB boetebetaling, te royeren als lid van de vereniging.
4. Indien men het lidmaatschap wenst op te zeggen dan dient dit voor 31 mei schriftelijk of per mail
bij de Ledenadministratie te gebeuren. Deze opzegging wordt alleen ingewilligd indien aan alle
financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn voldaan. Indien geen opzegging voor
deze datum plaatsvindt dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met één seizoen.
5. Men is verplicht de machtiging tot automatische afschrijving van de contributies en de opgelegde
boetes door de vereniging en de KNVB, zoals vermeld op de voorzijde van dit formulier, in te
vullen en te tekenen, anders kan de aanmelding niet worden geaccepteerd.
Contributie seizoen 2018-2019
Spelactiviteit
Senioren veldvoetbal
JO19 / MO19
JO17 / MO17
JO14&15 / MO15
JO12&13 / MO13
JO10&11 / MO11
JO8&9 / MO9
Mini pupillen
Zaalvoetbal
Combinatie zaal- en veldvoetbal
Niet spelend lid (zonder functie)

Geboortedatum
Vòòr 01-01-2000
Vanaf 01-01-2000
Vanaf 01-01-2002
Vanaf 01-01-2004
Vanaf 01-01-2006
Vanaf 01-01-2008
Vanaf 01-01-2010

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

31-12-2001
31-12-2003
31-12-2005
31-12-2007
31-12-2009
31-12-2011

Bedrag
€ 275
€ 235
€ 225
€ 215
€ 185
€ 180
€ 175
€ 100
€ 150
€ 350
€ 75

U dient zelf wedstrijdkleding te kopen bij de officiële leverancier 100% Voetbal Amsterdam, zie
website www.svdiemen.nl. In de contributies van alle spelende én niet spelende leden is een
contributie aan de KNVB inbegrepen. Hierdoor is tevens een ongevallenverzekering bij de KNVB
afgesloten.
Uw persoonsgegevens worden conform de AVG (m.i.v. 25 mei 2018) verwerkt. Zie verder onze
privacy policy op de website.

Naam functionaris (in blokletters) van sv Diemen die het formulier en het inschrijfgeld in ontvangst
heeft genomen en de identificatie en het formulier heeft gecontroleerd.
......................................................................................................
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