R.K. Voetbalvereniging S.J.Z. Zoeterwoude
Opgericht 21 september 1945

Correspondentieadres:
Nieuweweg 6
2381 NW Zoeterwoude
E-mail:
info@vvsjz.nl
Homepage: www.vvsjz.nl

Accommodatie:
Sportpark Haasbroek
Nieuweweg 6
2381 NW Zoeterwoude
Telefoon: 071-5809073

Procedure:
•
•
•

•

•

•
•

Met dit aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden als lid van de r.k.v.v. SJZ.
Bij aanmelding van personen beneden 16 jaar is de handtekening van een van de
ouders/verzorgers verplicht.
Nadat dit formulier is ingevuld, kunt u het formulier tot nader tegenbericht inleveren bij het
volgende adres: Jeffrey van der Poel, Jan van Banningstraat 2a, 2381 AV, Zoeterwoude.
Het is ook mogelijk het gescande formulier inclusief handtekening te mailen naar
ledenadministratie@vvsjz.nl.
De aanmelding wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. Nadat u door de ledenadministratie van SJZ
bent aangemeld bij de KNVB, ontvangt SJZ daarvan een bevestiging welke vergezeld gaat van
een formulier voor het aanvragen van een spelerspas. De spelerspas is verplicht voor ieder
spelend lid van 10 jaar en ouder. De spelerspas moet een recente pasfoto van het lid bevatten.
Voeg daarom s.v.p. een pasfoto toe wanneer u dit aanmeldingsformulier inlevert.
Na inleveren van dit aanmeldingsformulier is het reeds mogelijk om deel te nemen aan de
trainingen. Indien de aanmelding een jeugdlid betreft, wordt u z.s.m door een lid van de
jeugdcommissie geinformeerd omtrent de trainingstijden. Deelname aan officiële wedstrijden is
voor leden ouder dan 10 jaar pas mogelijk nadat de spelerspas is ontvangen door SJZ.
Voor vragen of opmerkingen omtrent het lidmaatschap van jeugdspelers van SJZ kunt u zich
wenden tot de Jeugdcoördinator van SJZ, thans Hans Olijerhoek (06-25402713)
Met ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het gestelde in het Huishoudelijk
Reglement en de overige verplichtingen die gelden voor de leden van de voetbalvereniging.

Algemene informatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni
De jaarlijkse contributie dient voor het volledige jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan .
De contributie zal jaarlijks automatisch geïncasseerd worden. Ook overige kosten, zoals
eventuele bonds- of clubsancties zullen automatisch afgeschreven worden.
De contributiebedragen per categorie kunt u vinden bij de algemene clubinformatie op de
website www.vvsjz.nl
Opzegging van het lidmaatschap dient per brief, per e-mail, dan wel via het daarvoor ontworpen
opzeggingsformulier te geschieden bij de ledenadministratie. Voor spelende leden geldt dat
opzegging van het lidmaatschap uitsluitend voor 31 mei mogelijk is.
Bij beëindiging van het lidmaatschap na 31 mei doch voor 31 augustus van hetzelfde jaar, is het
lid een minimale contributie verschuldigd van zes (6) maanden.
Alle leden van SJZ vallen onder de werking van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van
de vereniging. Op verzoek kunt u over een exemplaar van beiden beschikken.
Het clubtenue bestaat uit; wit shirt met groene verticale baan, groene manchetten en groene
kraag; groene broek en groene kousen met een witte boord
Senioren leden zijn verplicht clubhuisdienst te vervullen, van ouders van jeugdleden verwachten
wij dat zij zich met verantwoordelijkheidsgevoel voor hun kinderen inzetten voor de vereniging.
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AANMELDINGSFORMULIER
Persoonsgegevens:
Achternaam met tussenvoegsels
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geboortedatum / geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon vast / mobiel
E-mail adres
Datum aanmelding
Het lidmaatschap betreft:
Het voor u van toepassing zijnde onderdeel aankruisen.
O
Veldvoetbal zondag selectie
O
Veldvoetbal zondag lagere elftallen heren of dames
O
Zaalvoetbal
O
Niet spelend lid
O
Trimmer

M/V

/

O
O
O
O
O

Veldvoetbal jeugd
Ukkiesvoetbal
Veldvoetbal zaterdag lagere elftallen
Zaalvoetbal incl. veldvoetbal
Overig,…………………………l

Clubblad:
Gelieve hieronder aankruisen of u wekelijks het clubblad wilt ontvangen.
O
Clubblad ontvangen
O
Clubblad niet ontvangen: ik download hem wel van de website www.vvsjz.nl
NB, voor leden die niet woonachtig zijn in Zoeterwoude geldt dat het clubblad alleen bezorgd wordt tegen betaling van de van
toepassing zijnde frankeerkosten.

Machtiging automatische incasso:
Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier machtig ik de v.v. SJZ om ten gunste van rekeningnummer
NL04 INGB 0002533685 tot schriftelijke wederopzegging de jaarlijks verschuldigde contributie en overige kosten,
zoals eventuele bonds- of clubsancties via automatische incasso van onderstaand rekeningnummer te innen. In
geval ik het niet eens ben met een door de v.v. SJZ geïncasseerd bedrag, dan kan ik de incasso binnen 7 dagen na
de incasso via mijn bank ongedaan laten maken.
Bankrekeningnummer

: __________________________________________

Ten name van

: ___________________________________________

Handtekening*

: ___________________________________________

*)

Ondertekening ( als het aangemelde lid jonger is dan 18 jaar dient een ouder/verzorger dit
formulier te ondertekenen)
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