AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID vv. S.R.C. te Schagen
Ondergetekende wenst lid te worden van vv. S.R.C.:
Naam

Voorvoegsel

Voorletters

Achternaam

Nationaliteit

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

PC

Telefoonnummer

Mobiel

M/V

Woonplaats

E-mailadres
Indien 16 jaar of ouder:

Rijbewijsnr:

of Paspoortnr:

Of ID-kaart nr:
Let op: Vanaf de D-pupillen (10 jaar) pasfoto t.b.v. spelerspas bijvoegen
Inschrijving voor de afdeling:
Categorie:

Senior

Zondag

Junior: A B C

Zaterdag Zaal Jeugd
Pupil: D E F MP

Laatste 3 jaar gevoetbald bij

Niet spelend
Kabouter

Dames

KNVB nr:

Het is een verplichting voor leden e/o ouders van jeugdleden om vrijwilligerswerk voor de
club doen, zie ommezijde

MACHTIGING
IBAN-nr

Tnv:

Ondergetekende verleent aan VV SRC - tot wederopzegging - machtiging om jaarlijks de
verschuldigde contributie en eventuele boetes van de KNVB automatisch van de bovengenoemde
rekening af te schrijven.
Schagen,
Handtekening:

20

Bij minderjarige:
handtekening ouder of wettelijke
vertegenwoordiger c.q. rekeninghouder:

NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving, zonder opgaaf van
redenen, bij mijn bank terug te vorderen.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste 1 jaar en wordt telkens aan het einde van het seizoen stilzwijgend verlengd tot
opzegging zal plaatsvinden. De contributie is steeds voor tenminste 1 jaar verschuldigd. De contributieregeling wordt jaarlijks geplubliceerd en is
vervolgens ter inzage bij de penningmeester, ledenadministratie en de betreffende afdelingssecretaris waar men speelt.
In verband met de wet op de privacy wordt het volgende bekend gesteld: De persoonsgegevens op dit aanmeldingsformulier zullen uitsluitend
worden gebruikt ten behoeve van de interne verenigings-/alsmede KNVB/SZVV-administratie en zullen NIET aan derden ter inzage of
beschikbaar worden gesteld. Door ondertekening van dit formulier verleend u de vereniging toestemming uw pasfoto te gebruiken t.b.v. de
spelerspas.
Middels aanmelding verplichten leden e/o ouders van jeugdleden zich tot het met enige regelmatig doen van bestuurs-en kantinediensten of
andere vrijwilligerstaken.

Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij de ledenadministrateur:
Mariska
Gouwenberg, Lindenlaan 10 1741 TV Schagen. Info: leden@vvsrc.nl
-------------------------------------------------------Mike Mooij, Alie Postmastraat 33 1742 SR Schagen

Vrijwilligerstaken
Lid worden van vv SRC houdt niet alleen in lekker voetballen, je wordt lid van de vereniging en de vereniging
bestaat bij de gratie van de vrijwilliger. Alles wat wij bij vv SRC doen gebeurt door vrijwilligers en wij rekenen
daarbij ook op jou en jouw ouders (jeugdleden). Van bepaalde categorieen jeugdleden zoals vanaf 2e jaars
c-junioren verwachten wij dat zij af en toe een pupillenwedstrijd fluiten, maar ook van ouders van jeugdleden
verwachten wij inzet voor de club. Seniorleden worden geacht minimaal een kantinedienst te draaien.
De vrijwillige inzet kan verder bestaan uit taken op bestuurlijk vlak, maar ook hulp in de kantine en andere
taken. Zonder deze inzet kan de vereniging SRC niet bestaan. SRC zijn wij met zijn allen, leden en ouders
van leden!
In ieder geval zijn wij altijd op zoek naar:
1. (Assistent) trainer
Help mee met het geven van voetbaltraining aan kabouter- , pupillen of juniorenteams. De jongste jeugd traint
op de maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagmiddag, de oudere jeugd in het begin van de avond. Neem
voor meer informatie contact op met jeugd@vvsrc.nl
2. Kantinedienst
Doe je eerste horeca-ervaring op; dat staat goed op je CV als je later bijvoorbeeld gaat solliciteren bij het
Geveltje. Op zaterdagochtend of bij evenementen help je in de kantine bij de verkoop van koffie, thee, frisdrank,
snoep en snacks. Je staat er niet alleen voor want er zijn altijd volwassenen bij aanwezig.
Neem voor meer informatie contact op met Roely Vriezekolk, henkvriezekolk@kpnmail.nl of 0224
296197
3. Jeugdscheidsrechter
Lijkt het je leuk om de jongste jeugd( F jes tm lagere D elftallen) van SRC te helpen om een lekker potje voetbal te
spelen? Wij zijn op zoek naar een aantal extra jeugdscheidsrechters.
Wij vragen een positieve instelling, en basiskennis van spelregels. Je dient wel met regelmaat (eens per 2 weken of
vaker in overleg) op zaterdag beschikbaar te zijn.( er wordt uiteraard rekening gehouden met je eigen speeltijden).
Wij bieden in ieder geval ondersteuning op theorie en praktijk( je wordt begeleidt door ervaren scheidsrechters) en de
benodigde materialen worden beschikbaar gesteld. Meer informatie bij :
Lex Joosten( scheidsrechter coördinator)
Natasja den Boef ( scheidsrechter planner)

src-dcoordinator@live.nl
natasjadenboef@quicknet.nl

4. Bestuursdienst
Tijdens de wedstrijden op zaterdag en zondag is altijd een bestuursdienst aanwezig om de partijen te ontvangen,
de formulieren af te wikkelen, de scheidsrechters te ondersteunen en de kleedkamers na afloop schoon te maken.
Er is een heldere instructie en ondersteuning vanuit de club. Je hoort ruim van tevoren wanneer je verwacht
wordt. Het is altijd een gezellige bedoening en je leert binnen korte tijd de hele club kennen. Meer informatie bij
Eric Drijver, mdriver@quicknet.nl of jeugd@vvsrc.nl
5. Begeleiding van een team
Elk team heeft een begeleider nodig om een aantal zaken als opstelling en wissels te regelen, maar ook bijvoorbeeld
om het team aan te melden bij uitwedstrijden en de wedstrijdformulieren af te werken. Er is een duidelijke instructie en
deze taak kan heel goed in combinatie met een ander gedaan worden. Aanmelding gaat via de coordinator van de
desbetreffende categorie.

