sv Slikkerveer
Bezoekadres:
Kastanjelaan 28
2982 CM Ridderkerk

Postadres:
Postbus 106
2980 AC Ridderkerk

Telefoonnummer: 0180-413045
E-mail: secretaris@svslikkerveer.nl
Rekeningnummer: NL 40 RABO 03554 782 42

Aanmeldingsformulier seizoen 2017/2018
Contributieprijzen:
❐Senioren € 210
❐Autiteam € 110

❐A, B en C junioren € 165
❐Kabouters € 110

❐D, E en F pupillen € 150
❐Rustende leden € 75

❐Donateurs € 40

Het eerste jaar dient het nieuwe lid direct de contributie in één termijn te voldoen. De daaropvolgende jaren wordt de contributie via het
bedrijf 'ClubCollect' geïncasseerd. Dit geldt ook voor de automatische incasso. ClubCollect biedt de mogelijkheid om de contributie in 1 keer of
in 4 termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen wordt € 8 extra toeslag doorberekend voor de administratie.
Nieuwe spelende leden (vanaf de D-pupillen) dienen het volgende in te leveren:
Een recente pasfoto, en bij 16 jaar en ouder tevens een geldig legitimatiebewijs.
Overschrijving naar een andere vereniging:
Een speler die de vereniging wenst te verlaten dient vóór 15 juni de overschrijving te hebben voltooid. Alle verschuldigde bedragen aan sv
Slikkerveer moeten vóór die datum betaald zijn en alle eigendommen van de club (zoals sponsorkleding) ingeleverd zijn.
Indien het lidmaatschap gedurende het lopende seizoen wordt beëindigd, blijft de contributie over het gehele seizoen verschuldigd. Bij niet
schriftelijk opzeggen vóór 1 juli blijft het lidmaatschap wederom voor een heel jaar gehandhaafd.

Persoonlijke gegevens

Geslacht: M / V

Achternaam: __________________________

Tussenvoegsel: _________________________ Roepnaam: __________________________

Straatnaam: _____________________ _____

Huisnr.: _______

Geboortedatum: _______________________

E-mailadres: _________________________________________________________________

Telefoonnummer: ______________________________________

Postcode: _____________

Woonplaats:_________________________

Mobiel: _____________________________________________________

Rekeningnummer: ______________________________________ Burgerservicenummer: _________________________________________
Vorige vereniging(en): ___________________________________ Teams: ______________________________________________________

Extra gegevens (verplicht invullen)
Als amateurvoetbalclub zijn wij sterk afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren. Om iedereen dag in dag uit te laten sporten op onze mooie
voetbalvereniging, hebben wij ook uw hulp echt nodig. Vele handen maken licht werk en samen zorgen we hiervoor.
Wat kan ik, als speler en/of als ouder/verzorger, betekenen voor sv Slikkerveer als vrijwilliger (meerdere keuzes mogelijk):
❐Bestuurslid
❐Wedstrijdsecretariaat
❐Coördinator senioren
❐Coördinator jeugd
❐Toernooicommissie
❐ Trainer
❐ Assistent-trainer
❐Teamleider
❐Keeperstrainer
❐Scheidsrechter
❐Grensrechter
❐Schoonmaak
❐Onderhoud
❐Bardienst kantine
❐Keukendienst kantine
❐Verzorg(st)er
❐Meehelpen tijdens activiteiten ❐Geen van alle
❐Anders / eigen idee: _________________________________________________________________________________________________

❐Ja, ik ben bereid om de vereniging vooruit te helpen door te sponsoren. Indien ingevuld, graag contactgegevens achterlaten:
____________________________________________________________________________________________________________________

Datum:

Handtekening seniorlid:

Handtekening ouder/verzorger(t/m 18 jaar):

______________

________________________________

____________________________________

Door ondertekening van dit formulier geef ik aan dat ik op de hoogte ben van het normen- en waardenbeleid van de SV Slikkerveer en geeft toestemming om
(tot wederopzegging) de contributie van het bovenstaande rekeningnummer af te schrijven. Meer informatie kunt u opvragen bij secretaris@svslikkerveer.nl

