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LIDMAATSCHAP – AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende meldt zich aan als lid van voetbalvereniging Poolster :
Persoonsgegevens:
Achternaam

…………………………………………………..

Tussenvoegsel

…………………………

Roepnaam

…………………………………………………..

Voorletters

…………………………

Nationaliteit

…………………………………………………..

Geslacht

…………………………

Geboortedatum

…………………………………………………..

Geboorteplaats

…………………………

Legitimatie *

…………………………………………………..

Legitimatienr. …………………………

* vanaf 15 jaar en ouder verplicht op te geven
Adresgegevens:
Straatnaam

…………………………….......

Huisnummer …………

Toevoeging

….

Postcode

……………………………………

Plaats ………….…………

Land

Telefoon

…………………………………..

Mobiel

…………………………………………………

e-mail adres

…………………………………..

Overige

…………………………………………………

……………..

Contactgegevens:

Spelerspas:
Personen van 10 jaar of ouder dienen samen met dit aanmeldformulier een pasfoto in te leveren.
(pasfoto conform geldende maatstaven Nederlandse overheden)
Betaling:
Betalingen geschieden uitsluitend via een machtiging. U wordt verzocht om de contributiebetaling
automatisch over te maken naar (bank)rekeningnummer 90.40.02.837 t.n.v. v.v. Poolster te Spijk.
Vermeld daarbij voor welk(e) persoon/personen u de contributie afdraagt.
U dient zelf de automatische betaling via uw bankinstelling te starten, te wijzigen bij aanpassing
contributietarieven of wanneer speler(s) in een andere categorie komt. (bijv. van pupil naar junior).
U kunt hierbij een keuze maken uit betaling per maand, kwartaal of halfjaarlijks.
Bij opzegging lidmaatschap bent u ook zelf verantwoordelijk om de betalingen stop te zetten, met
inachtneming van onderstaande. Zie ook ommezijde voor aanvullende informatie.
Het lidmaatschap loopt van verenigingsjaar tot verenigingsjaar, te weten 1 juli t/m 30 juni.
Men is verplicht over deze periode contributie te betaling, ook indien het lidmaatschap gedurende
het seizoen wordt opgezegd. Opzegging(en) van lidmaatschap voor het nieuwe seizoen dient te
geschieden voor 30 juni en uitsluitend bij de secretaris van de vereniging.
Ondergetekende bevestigt met ondertekening de opgave als lid van v.v. Poolster.
Plaats

Datum

Handtekening lid/ouder/verzorger
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Contributiegelden
Hoeveel kost het lidmaatschap voor u?
Onderstaand staat beschreven welke kosten er zijn voor een lidmaatschap bij de voetbalvereniging
Poolster en in welke termijnen dit voldaan kan worden. U kunt er voor kiezen om de kosten per
maand, kwartaal of per half jaar te voldoen. Wij verzoeken u om de contributie vooraf te voldoen.
Als vereniging hopen wij u snel te kunnen verwelkomen op de sportvelden van Sportpark Oldencate.
CONTRIBUTIE VANAF 01-01-2016
Pupillen

€ 69,00

Junioren

€ 105,00

Senioren

€ 174,00*

* Getoonde bedragen zijn per seizoen
Naast de contributie hanteert de v.v. Poolster een kledingfonds. Vanuit dit fonds kan de vereniging
putten om tenues waar nodig aan te vullen en te vervangen. Het tarief voor dit kledingfonds is:
Spelend Seniorlid

€ 12,00 per seizoen = € 1,00 per maand.

Jeugdlid

€

6,00 per seizoen = € 0,50 per maand.

Het inleveren van het lidmaatschap - aanmeldingsformulier dient te geschieden bij:
Secretariaat v.v. Poolster
Peter Kooistra
Hoofdweg-Zuid 13, 9909BA te Spijk
06-19995304
Gezins-staffel
Uit sociaal oogpunt heeft het bestuur aan de leden een staffel voor grotere gezinnen voorgelegd,
welke tijdens de algemene ledenvergadering is aangenomen. Onderstaand de percentages waarmee
gerekend wordt per 01-01-2009. Let wel, de ‘korting’ is alleen van toepassing op jeugdspelers, dus
tot 18 jaar !! 1e (en oudste) kind betaald 100% ; het 2e kind betaald 100% ; het 3e kind betaald
75% ; het 4e kind betaald 50% ; het 5e kind betaald 25% en 6e kind (e.v.) betaald niets meer.
Bij achterstallige betaling van de contributie of bij het geheel niet betalen van de contributie kan het
bestuur van de voetbalvereniging Poolster maatregelen treffen als het uitsluiten van spelers voor
wedstrijden en trainingen van Poolster of zelfs het royeren van het lid, ook bij de KNVB. Tevens
behoudt het bestuur zich het recht voor om extra administratiekosten in rekening te brengen
wanneer herhaaldelijk niet aan betaling van contributie wordt voldaan.
Proeftrainingen
In sommige gevallen is het voor jonge kinderen of voor ouders/verzorgers (nog) niet duidelijk of het
kind voetballen ook echt leuk vind. Daarom mogen jeugdspelers een paar trainingen kosteloos gaan
bezoeken en actief meedoen, zodat ze kennis kunnen maken met de sport in al haar facetten.
Wel dient hierover de club (jeugdvoorzitter) te worden ingelicht. Gegevens vindt u op de website.
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