T

LEDENADMINISTRATIE: ledenadministratie@wvv1896.com
AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID
M

Soort lid:

Naam

:______________________

Voornaam

:_____________________________

Adres

:_____________________________

Postcode

:_____________________________

Plaats:

:_____________________________

Geb. datum

:_____________________________

Telefoon

:_____________________________

E-mail adres

:_____________________________

Lid van het gezin

1e

2e

3e

Bent u eerder lid geweest van een andere voetbalvereniging? ……………
Ja / Nee (doorkruisen van niet van toepassing is)
Zo ja, van welke het laatst en wanneer?.......................................................

ONDERGETEKENDE machtigt hierbij W.V.V. om van
zijn/haar giro/ bankrekeningnummer bedragen af te laten
schrijven betreffende de contributie, het kledingfonds, en
eventuele wedstrijdboetes KNVB.
Betaling:

per jaar
per kwartaal

Jeugdsportfonds
Stichting leergeld

IBAN

………………………………………

ten name van

………………………………………

handtekening

………………………………………

V

4e

Zondag senior
Zaterdag senior
JO 23
JO 19
JO 17
JO 15
JO 13
JO 11
JO 9
JO 8
JO 7
JO 6 .
MO 20
MO 17
MO 15
7 X 7 senioren vrouwen
7 X 7 senioren mannen
Functionaris
Niet spelend
Donateur

Voor leden van 16 jaar en ouder:
Nummer officieel legitimatiebewijs:
……………………………………….
Soort legitimatiebewijs:
………………………………………..

Bij nieuwe spelende leden vanaf 10 jaar
( JO13) z.s.m. pasfoto inleveren.
.

Categorie

Jaar

kwartaal
AFGEROND

Contributiebedragen per 01-07-2022 (deze
worden jaarlijks geïndexeerd)

€ 212

€ 54

Senior met functie

€ 134

€ 34

Onder 23

geb. 2000 - 2003

€ 157

€ 45

Onder 19

geb. 2004 - 2005

€ 157

€ 45

Junior met functie

€ 108

€ 28

Onder 17

geb. 2006 - 2007

€ 152

€ 42

Onder 15

geb. 2008 - 2009

Onder 13

geb. 2010 - 2011

€ 150
€ 134

€ 39
€ 34

Onder 11

geb. 2012 - 2013

€ 134

€ 34

Onder 9

geb. 2014

€ 134

€ 34

Onder 8

geb. 2015

€ 134

€ 34

Onder 7

geb. 2016

€ 80

€ 21

Onder 6

geb. 2017

€0

€0

*incl. WVV voetbal

Donateur

€ 45

€ 12

*wel inschrijven als lid

Niet spelend

€ 120

€ 31

Functionaris

€ 76

€ 20

Senioren

elk 3e, 4e en 5e lid betaalt
staffelen

per 1-7-2022

1 juli 2022 (jaar)

juli 2022 (kwartaal)

3e

€ 74

€ 19

4e

€ 71

€ 18

5e

€ 57

€ 16

Lidmaatschap
U gaat het lidmaatschap aan met W.V.V. voor de duur van minimaal één jaar, het verenigingsjaar duurt van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggingen
dienen voor 1 juli van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden via de secretaris of ledenadministrateur. Dus NIET via de leider,
trainer, wedstrijdsecretariaat of wie dan ook. De speler / speelster of ouder is zelf verantwoordelijk voor het opzeggen op de enige juiste
manier. Indien voor deze datum niet het lidmaatschap is opgezegd wordt het stilzwijgend verlengd met een jaar.
Contributie
De jaarcontributie wordt in juli van uw rekening afgeschreven, en kan op verzoek in 4 termijnen worden betaald.
Het contributiebedrag moet bij vooruitbetaling worden betaald. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.
Indien u na de laatste aanmaning niet op de afgesproken datum heeft betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld en komen de incasso
kosten bovenop het te betalen bedrag, tevens u een training / speelverbod opgelegd.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap in het verenigingsjaar, zal het restant bedrag van de jaarcontributie bij de eerstvolgende
incasso ineens van uw rekening worden afgeschreven of u betaald zelf binnen 14 dagen.
Overschrijvingen
De overschrijving dient digitaal door de nieuwe vereniging te worden aangevraagd. De speler behoort zich eerst af te melden bij de oude
vereniging. Indien de overschrijving op correcte wijze is aangevraagd worden de KNVB en de oude vereniging automatisch op de hoogte
gebracht. Als het lid de kleding nog niet heeft ingeleverd of de contributie cq registraties nog niet heeft betaald volgt er een blokkade.
Indien betaald en kleding ingeleverd zal de blokkade worden verwijderd. Overschrijvingen voor categorie A moet voor 15 juni.
Boetes
Boetes die u als speler/trainer door middel van gele of rode kaarten tijdens het seizoen oploopt, moeten zelf worden betaald. De te betalen
boetes worden geïnd via automatisch incasso of u krijgt een factuur per mail.
Gedragscode
Ieder lid van W.V.V. dient zich te gedragen op het eigen en uit complex zoals hij zich thuis gedraagt met zijn eigen spullen. Na de
wedstrijd de kleedkamers netjes achterlaten zowel bij de thuis- als uitwedstrijden.
Met deze aanvraag onderschrijft u de statuten en de reglementen van W.V.V. en bent u bereid aan activiteiten deel te nemen en
functies uit te oefenen, wanneer een beroep op u wordt gedaan. U aanvaardt alle plichten van het lidmaatschap.

Aanmelding nieuwe jeugdleden:
ALGEMEEN:
-

Bij de kabouters en junioren mag er max. 4 weken GRATIS worden meegetraind
o om te bepalen of kinderen plezier hebben in het voetballen;

-

Om lid te worden moet een aanmeldformulier worden ingevuld en ingeleverd;
o mailen naar ledenadministratie@wvv1896.com

-

De datum van inlevering van het aanmeldformulier bepaald de volgorde van afhandeling.
o Dit is belangrijk als alle elftallen (of categorie), waarvoor iemand zich aanmeld “vol” zit.
o de speler wordt dan op een wachtlijst geplaatst; tot er weer ruimte is.
o meetrainen kan alleen als de betreffende trainer/leider daarmee instemt en enkel nadat men lid wordt van WVV;
§ deelnemen aan de competitie is dan (voorlopig) niet mogelijk.

-

Er wordt eerst een nieuw elftal binnen een categorie geformeerd als er voldoende kader is d.w.z. een trainer en een leider.
o geen trainer en/of leider, dan geen elftal erbij!!

-

door de TC en/of JC/HJO zal eerst worden gekeken of er nog ruimte is bij het team binnen de categorie waarvoor iemand zich
aanmeldt;
o zo ja, dan mag er getraind worden en kan er in competitie verband worden gespeeld;
§ als het aanmeldformulier is verwerkt en de speler lid is;
§ de leeftijd bepaalt de categorie;
§ de TC bepaalt in welk elftal hij/zij komt;
o zo niet, dan volgt plaatsing op de wachtlijst;
§ er kan alleen worden getraind met toestemming van de trainer/leider (moet wel lid worden ivm verzekering);

-

Opzeggingen dienen d.m.v. het opzegformulier
o geen trainer en/of leider, dan geen elftal erbij!!

Naam: _______________________

Datum:_______________________

Handtekening: _______________________

