Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier SC Emmeloord
Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging Sportclub Emmeloord.
Achternaam

:

Voorletters/ Voornaam

:

Adres

:

Postcode / Plaats

:

Telefoon

:

Geboortedatum

:

Geslacht

:

Emailadres

:

Nationaliteit :

Ik ben ingedeeld bij:
Trimclub Emmeloord
Kid’s Club SC Emmeloord (4-5 jaar)
JO9/JO11/JO13 Pupillen(6-11 jaar)
JO15 Junioren(12-14 jaar)
JO17 Junioren(15-17 jaar)
Senioren
(18+ jaar)
Zaalvoetbal (18+ jaar)

☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼

Pupillen/Junioren inclusief Tenue!
Meisjes Pupillen JO9/JO11/JO13 (6-11)
Meisjes Junioren JO15 (12-14 jaar)
Meisjes Junioren JO17 (15-17 jaar)
Dames Senioren (18+ jaar)
Niet Spelend Lid
Kaderlid
Vrijwilligers

Ik heb voor het laatst competitie gespeeld in seizoen:
Bij welke vereniging?
Bij dit formulier hoort een machtigingsformulier.
Leden van 10-11 jaar (JO13 / D-pupil) en ouder dienen een pasfoto in te leveren!
Leden van 15 jaar (JO17 / A-junior) en ouder dienen een kopie van een identiteitsbewijs
toe te voegen!
Tevens verklaar ik mij akkoord met de door mij gelezen gedragscode die er binnen de
vereniging voor spelers en ouders/verzorgers geldt (zie pagina 3 en 4).
Handtekening:

Contributies staan op pagina 4 van dit document
ledenadministratie@scemmeloord.nl

penningmeester@scemmeloord.nl
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versie 2016-2017

Ingangsdatum:

Machtigingsformulier SC Emmeloord
Lidgegevens
Naam

:

Voornaam

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Rekeningnummer:

IBAN nr

Rekening staat op naam van :
Ondergetekende verleent hier tot wederopzegging machtiging aan de voetbalvereniging
Sportclub Emmeloord om van zijn/haar bovengenoemde rekening de contributie af te
schrijven. De jaarlijkse contributie wordt in 4 termijnen afgeschreven.
Datum

:

Handtekening

:

Een lidmaatschap loopt automatisch door tot schriftelijke opzegging bij de
ledenadministratie. Een lidmaatschap loopt altijd door tot het einde van het lopende
kwartaal. Uitzonderingen daargelaten bijv verhuizing. Daarover beslist het bestuur van
SC Emmeloord. U kunt de ledenadministratie bereiken op
ledenadministratie@scemmeloord.nl
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** Doorhalen wat niet van toepassing is

Gedragscode SC Emmeloord

spelers

Richtlijnen voor spelers
Gedragscode
Respecteer de vereniging en allen die daarbij betrokken zijn.
Dus ga op een normale manier om met de accommodatie, met trainers, begeleiding, medespelers,
tegenstanders, scheidsrechters, grensrechters, bestuursleden en supporters.
Vermijd gedrag dat, op welke manier dan ook, de vereniging zou kunnen schaden.

Algemene regels
Drank
Het is verboden voorafgaande aan trainingen, wedstrijden of toernooien, alcoholhoudende dranken
te nuttigen. Het is verboden in de kleedkamers alcoholische dranken te nuttigen.
Het is verboden, niet in de kantine verkregen, alcoholische dranken te nuttigen.
Drugs
Het is verboden welke drug dan ook, te gebruiken op de accommodatie van de vereniging.
In de kleedkamers mag niet gerookt worden.
Trainingen en wedstrijden
♦ Kom altijd op tijd;
♦ Kom altijd trainen;
♦ Zeg niet af zonder gegronde redenen;
♦ Heb je wel een goede reden af te zeggen, doe dit dan tijdig;
♦ Hou je, bij afgelastingen, aan het telefoonschema (sneeuwbal);
♦ Draag het juiste clubtenue en doe dat op een correcte wijze;
♦ Respecteer de spelregels en de beslissingen van de scheidsrechter;
♦ In verband met de hygiëne is het raadzaam te douchen na training en wedstrijd;
♦ Hou je aan het corveeschema (kleedkamer schoonmaken);
♦ Kom de afspraken na die gemaakt zijn met trainer en leider, volgens het verstrekte
schema( als van toepassing).
Algemeen
◊ Op junioren kan een beroep gedaan worden wedstrijden te fluiten van pupillen. Geef
gevolg aan dat verzoek!
◊ Plaats je fiets in het daarvoor bestemde fietsenrek en niet tegen de muur van kantine of
kleedkamer. Fiets niet over de velden;
◊ Parkeer je auto(of van ouders/verzorgers) op de daarvoor bestemde parkeerplaats buiten de
accommodatie;
◊ Indien je door een geldige reden, niet in staat bent een opgedragen taak uit te voeren,
moet je zelf voor vervanging zorgen, dus degene die op de lijst de taak opgedragen
heeft gekregen, blijft verantwoordelijk hiervoor en kan hierop worden aangesproken.
Sancties
Indien een spelend lid zich niet houdt aan het bij, of krachtens het Huishoudelijk Reglement van de
vereniging bepaalde, is het bestuur, dan wel een afgeleide daarvan, bevoegd het spelend lid, een nader te
bepalen sanctie op te leggen.
Dit met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het Reglement Tuchtrechtspraak van de K.N.V.B.

Naast deze gedragscode voor spelers en voor ouders/verzorgers zijn er nog codes voor trainers en voor
begeleiders van teams binnen de vereniging.
Deze zijn te vinden op:
http:\\www.scemmeloord.nl\de-vereniging\waar-staan-we-voor.html
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Roken

Gedragscode SC Emmeloord

ouders/verzorgers

Richtlijnen voor ouders/verzorgers van jeugdleden
Bij aanvang van het lidmaatschap van uw kind, verklaart u zich, door het ondertekenen van een verklaring,
akkoord met de door v.v. SC Emmeloord, aan dat lidmaatschap verbonden voorwaarden.
De voorwaarden zijn:
☺ Indien u in het bezit bent van een auto bent u verplicht een aantal keren per seizoen, volgens een
door de leider van het team tijdig opgesteld rooster, spelers te vervoeren naar uitwedstrijden
en/of toernooien. Bij verhindering zorgt u zelf voor vervanging, maar u blijft echter zelf
verantwoordelijk en kunt hierop dus worden aangesproken.
☺ U bent verplicht tijdig de contributie aan de vereniging te voldoen of er op toe te zien dat uw
kind dat doet.
☺ U dient zich te onthouden van gedragingen, die v.v. SC Emmeloord, in welke vorm dan ook, op
enigerlei wijze, schade zou kunnen toebrengen.
Indien u zich niet akkoord kunt verklaren met bovenstaande voorwaarden, kan u kind geen lid worden van de
v.v. SC Emmeloord!
Indien u zich, nadat uw kind lid is geworden, niet houdt aan de voorwaarden, wordt uw kind geroyeerd als
lid.

Verdere richtlijnen zijn:
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◙ Laat het coachen van het team over aan trainer en leider (aanmoedigen mag, schreeuwen niet).
◙ Probeer de club actief te steunen als vrijwilliger.
◙ Steun uw kind bij tegenslag (verloren wedstrijd, blessures).
◙ Motiveer uw kind om te gaan trainen.
◙ Zorg er voor dat de leider tijdig bericht krijgt van verhindering.
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Contributie reglement SC Emmeloord
Hieronder vindt u het contributiereglement van SC Emmeloord.
Wij willen u er op wijzen dat het initiatief om contributie te betalen bij de leden ligt.
Als de contributie-incasso niet gerealiseerd kan worden doordat het rekeningnummer is
geblokkeerd of door roodstand, moeten de leden zelf zorgen dat SC Emmeloord tijdig de contributie binnen
krijgt.
Daarom heet contributie officieel ook een brengschuld.
Dus wacht niet op een herinnering, maar neem zelf het initiatief.
CONTRIBUTIEREGLEMENT SC EMMELOORD
Hoogte contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De
contributie is per vooruitbetaling per kwartaal verschuldigd.
Vanaf 1 juli 2016 gelden de volgende bedragen:
per kwartaal
€ 10,00 (per jaar)
€ 29,20
€ 35,20
€ 41,25
€ 49,30
€ 56,35
€ 31,20
€ 23,15
€ 9,05
€ 6,05
€ 23,15

Kids Club (4 t/m 5 jaar)
Pupillen t/m 12 jaar
Junioren 12 t/m 14 jaar
Junioren 15 t/m 17 jaar
Senioren vanaf 18 jaar
Veld + Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Niet spelende leden
Donateur
Vrijwilliger en kaderlid
Trimclub Emmeloord
2.

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

3.

Aanmelding
Aanmelding is mogelijk via e-mailadres ledenadministratie@scemmeloord.nl of door inlevering van het
aanmeldingsformulier op het adres van de ledenadministratie (zie website).

4.

Contributie bij tussentijdse aanmelding
Als het lidmaatschap is ingegaan tijdens het lopende kwartaal is de contributie naar evenredigheid
verschuldigd.

5.

Ereleden en leden van verdienste
Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.

6.

Automatische incasso
Leden geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van de contributie van het
door het lid opgegeven banknummer.

7.

Incassoprocedure
Bij een automatische incasso wordt de contributie naar evenredigheid vooraf geïncasseerd van het bij
aanmelding opgegeven bankrekeningnummer. Bij een mislukte incasso word een factuur toegezonden
die binnen 30 dagen dient te worden voldaan.
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1.

Contributie reglement SC Emmeloord
8.

Herinnering
Wanneer na de eerste termijn van 30 dagen de factuur niet is voldaan, ontvangt men een herinnering
hiervoor met een termijn van 14 dagen.

9.

1e Aanmaning
Wanneer na de herinnering geen betaling is ontvangen, dan wordt er een 1e aanmaning verstuurd met
een termijn van 14 dagen.

10. 2e Aanmaning
Wanneer na de 1e aanmaning geen betaling is ontvangen dan volgt er een 2e aanmaning met een
termijn van 8 dagen.
11. Schorsing
Wanneer na de 2e aanmaning geen betaling of reactie volgt dan wordt het betreffende lid schriftelijk in
kennis gesteld dat hij/zij uitgesloten wordt van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere
verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag is betaald.
Wanneer het totale openstaande bedrag is betaald kan direct weer aan alle activiteiten worden
deelgenomen. Duurt de schorsing echter langer dan één jaar, dan zal het bestuur het desbetreffende lid
voor royement voordragen bij de algemene ledenvergadering.
12. Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door het sturen van een e-mail naar:
ledenadministratie@scemmeloord.nl of door inlevering van de opzeggingsbrief op het adres van de
ledenadministratie (zie website).
Opzeggingen dienen voor het einde van een kwartaal in het bezit te zijn van de ledenadministratie.
Indien een opzegging geschiedt na het begin van een kwartaal dan is het opzeggende lid de contributie
voor dat kwartaal nog verschuldigd.
13. Overschrijving andere vereniging
SC Emmeloord werkt mee aan overschrijving naar een andere vereniging met inachtneming van de door
de KNVB gestelde kaders en termijnen en onder voorwaarde dat er geen contributieschuld is, eventuele
openstaande boetes zijn voldaan en alle verplichtingen zijn nagekomen
14. Informatieverstrekking
De penningmeester informeert bij wanbetaling en opgelegde schorsing tijdig alle belanghebbenden.
Dit contributiereglement treedt in werking op 1 maart 2015.
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15. Hardheidsclausule
In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid van bovenstaande af te wijken.
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