AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP 2018-2019
Persoonlijke gegevens
Roepnaam
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
M/V

Man / Vrouw

Geboortedatum
Geboorteplaats
Kledingmaat

Shirt

Adresgegevens
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Contactgegevens
E-mailadres
Telefoon (mobiel)
Telefoon (vast)

Contactgegevens ouder/verzorger (1)
E-mailadres
Telefoon (mobiel)
Telefoon (vast)

Contactgegevens ouder/verzorger (2)
E-mailadres
Telefoon (mobiel)
Telefoon (vast)
Aanmelding voor

Broekje

Sokken

Aanmelding voor

Team
Mini’s (JO7 en jonger)
Pupillen (JO8 – JO13)
Junioren (JO14 – JO19)
Senioren (JO20 en ouder)
Studenten op vertoon van studentenpas
Alleen trainen
Niet spelende leden / clubondersteuners
Bijdrage vrijwilligersvergoeding*

Bedrag per jaar
€ 75,00
€ 155,00
€ 175,00
€ 200,00
€ 175,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 75,00

*minimaal 3 werkdagen van te voren afmelden, je wordt dan opnieuw ingepland. Je zorgt
dan nog zelf voor vervanging anders wordt de vergoeding in rekening gebracht.

De eenmalige kosten van inschrijving bedragen 10,00 euro.
De contributiebedragen zijn inclusief een vergoeding per seizoen voor wedstrijdkleding (shirt, short
en sokken).
Ondertekening lidmaatschap
Datum

Plaats

Handtekening lid

Handtekening ouder/verzorger

Ondertekening privacy verklaring mbt gebruik beeldmateriaal (svp aankruisen)
Hierbij verklaar ik dat ik □wel □niet akkoord ga met het gebruik van mijn beeldmateriaal.
Voor de uitleg zie hieronder bij kopje 7
Datum

Plaats

Handtekening lid

Handtekening ouder/verzorger

Ondertekening gegevens bankrekening
Rekeningnummer (IBAN)
Staat op naam van
Datum
Handtekening rekeninghouder

ALGEMENE REGELS VOOR AANMELDING LIDMAATSCHAP
1 Persoonlijke aanmelding
Het aanmeldingsformulier dien je – volledig ingevuld en ondertekend – in te leveren bij het
secretariaat van DVSA. Persoonlijk, zodat wij direct de benodigde gegevens kunnen controleren. Ben
je jonger dan 18 jaar, dan is aanmelding alleen mogelijk met nadrukkelijke toestemming en onder
begeleiding van je ouder(s)/verzorger(s).
Je lidmaatschap start in het kwartaal waarin je lid bent geworden.
Voorbeeld: je wordt op 25 november lid dan betaal je contributie vanaf 1 oktober.
2 Noodzakelijke stukken voor aanmelding
DVSA is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Spelend lid worden van
DVSA betekent automatisch ook lid worden van de KNVB. Voor de aanmelding bij de KNVB hebben
wij het volgende nodig:
 Elf jaar of ouder? Een recente pasfoto voor de KNVB spelerspas. Het gaat om een officiële
pasfoto zoals bij een geldig legitimatiebewijs. De afmetingen moeten 3 bij 4 centimeter zijn. De
keuze voor een kleuren- of zwart-witfoto is vrij.
 Zestien jaar of ouder? Het type en het registratienummer van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of bromfietsrijbewijs). Deze gegevens hoeven alleen getoond
te worden bij het inleveren van het aanmeldingsformulier.
3 Spelerspas KNVB
Elke speler vanaf JO13 heeft voor deelname aan competitie- en bekerwedstrijden een KNVB digitale
spelerspas nodig.
Deze pas kan je zelf, via een app, op je telefoon zetten. In deze app staan ook de wedstrijdgegevens
e.d. Voor meer informatie, kijk op de site van de KNVB digitale wedstrijdpas.
Een pasfoto voor deze app kan op de club gemaakt worden of lever je zelf digitaal aan bij de
ledenadministratie.
Let op!
Voordat je mee kan doen aan wedstrijden is het dus van belang dat je je via de app hebt
geregistreerd en je pasfoto op tijd hebt ingeleverd/hebt laten maken. Niet geregeld = niet spelen!
4 Overschrijving van een andere voetbalvereniging
Ben je in de afgelopen drie jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging? Meld je dan
persoonlijk aan bij het secretariaat van DVSA. Neem daarvoor je KNVB relatiecode mee. Deze kun je
vinden op je KNVB spelerspas. De overschrijving wordt verder digitaal afgehandeld. Indien je oude
vereniging geen bewaar maakt, dan wordt je per 1 juli voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen
automatisch naar DVSA overgeschreven. Houd er rekening mee dat de KNVB uiterlijk 15 juni
voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen alles ontvangen wil hebben.
Zodra de overschrijving is afgehandeld, krijg je een bevestiging van de KNVB. Je nieuwe spelerspas
wordt direct naar DVSA gestuurd. Deze zal in bewaring worden gegeven aan de leider van jouw team.
Let op, zolang de overschrijving niet is afgehandeld, sta je bij je oude club ingeschreven en mag je
helaas niet voor DVSA uitkomen.

5 Contributie
De contributie geldt voor het hele voetbalseizoen (van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017). De contributiebedragen worden elk jaar opnieuw – in mei voor het komende voetbalseizoen – door het bestuur van
DVSA vastgesteld en op de website van DVSA gepubliceerd.
De contributie van DVSA wordt geïnd door ClubCollect. Voor spelende leden geldt een of tot vier
incassotermijnen per voetbalseizoen. Dit kan je zelf bij ClubCollect aangeven. Voor niet-spelende
leden geldt één incassotermijn. De eenmalige kosten van inschrijving bedragen 10,00 euro.
Deze € 10,00 maak je per direct bij inschrijving over op rekeningnummer: NL78RABO0302156852. Je
inschrijving is pas geldig als je het geld (aantoonbaar) hebt overgemaakt.
Het is heel vervelend als je lopende het seizoen geblesseerd raakt en voorlopig of helemaal niet meer
kan voetballen. Helaas is het niet mogelijk om de contributie op te schorten voor dat jaar. De
vereniging is voor jou een aantal verplichtingen aangegaan die betaald moeten worden. Wij
verwachten dan ook dat jij de contributie zal betalen.
DVSA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het ontstaan van achterstand in contributiebetalingen. DVSA behoudt zich het recht voor om – na herhaaldelijke verzoeken dan wel
aanmaningen tot betaling – een speelverbod op te leggen of het lidmaatschap éénzijdig te
beëindigen. Ook kan DVSA overgaan op het inschakelen van een incassobureau. Alle kosten die
hieruit voortvloeien, komen voor rekening van de betreffende rekeninghouder.
6 Opzeggen lidmaatschap / Opzegtermijn
Wil je geen lid meer van DVSA zijn? Zeg dan je lidmaatschap op, uiterlijk één maand vóór aanvang
van het nieuwe voetbalseizoen, oftewel vóór 1 juni 2017. Let op, wanneer je opzegging te laat
binnen is, dan wordt je lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Je bent dan ook het
volledige contributiebedrag voor het nieuwe voetbalseizoen verschuldigd.
Je dient het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen via het secretariaat van DVSA. Een mondelinge of
telefonische opzegging, bijvoorbeeld via de leider of trainer, volstaat dus niet. Het officiële
opzeggingsformulier is te verkrijgen via de website of het secretariaat van DVSA. Zodra je opzegging
binnen is, krijg je een ontvangstbevestiging.
Je kunt het lidmaatschap helaas niet tussentijds voor het lopende voetbalseizoen opzeggen. Je blijft
contributie verschuldigd over de resterende termijnen van het seizoen. Wij hanteren deze regel
noodgedwongen omdat wij voor het hele voetbalseizoen allerlei financiële verplichtingen zijn
aangegaan op basis van het aantal ingeschreven leden.
7 Bescherming persoonsgegevens
De verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor DVSA en waar vereist voor de KNVB. Het
machtigingsformulier wordt alleen gebruikt om automatische incasso via de betreffende bank
mogelijk te maken. Er worden geen gegevens aan derden doorgespeeld. Vermoeden van oneigenlijk
gebruik kan direct bij het bestuur van DVSA gemeld worden.
Bij DVSA worden bij de diverse activiteiten en wedstrijden (team)foto’s en soms filmpjes gemaakt die
zichtbaar zijn op de website en Social Media. Ook worden de foto’s gebruikt voor bijvoorbeeld bij het
maken van oorkondes bij kampioenteams. Wil jij niet dat bijvoorbeeld jouw actiefoto’s zichtbaar zijn
geef dit dan aan via het inschrijfformulier. Alle foto’s die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap
vallen hier niet onder.

