“Sportclub Susteren”
Aan nieuwe leden en ouders van nieuwe jeugdleden,
Bij dit bericht treft u een aantal formulieren aan waarmee u of uw zoon dan wel dochter lid kunt worden
van “Sportclub Susteren”.
Omdat wij gebruik maken van de geautomatiseerde ledenadministratie van de KNVB, waarin een
aantal velden verplicht ingevuld moeten worden, vragen wij u om de benodigde formulieren zo volledig
mogelijk in te vullen en deze na ondertekening in te leveren bij de ledenadministratie.
De adressen waar u de formulieren kunt inleveren zijn:
Ger Bexkens, Heulsterstraat 43, 6114 ER Susteren, tel. (046) 449 23 57, of bij
Pieter Bexkens, Patersweg 6, 6114 EJ Susteren, tel. (046) 449 37 52.
Ook kunt u de formulieren afgeven in het sportpark.
Omdat onze vereniging diverse contributiecategorieën kent, volgt hier een opsomming van de actuele
contributiebedragen zoals ze zijn vastgesteld in de jaarvergadering en gelden vanaf ingang seizoen
2015-2016.
Senioren vanaf 18 jaar en ouder:
Wedstrijdspelende seniorleden
Wedstrijdspelende leden + vaste medewerker
Niet wedstrijdspelende seniorleden
Niet wedstrijdspelende seniorleden + vaste medewerker
Junioren
C-B-A-jeugd spelers vanaf 13 tot en met 18 jaar
Pupillen
F-E-D-jeugd spelers vanaf 5 tot en met 12 jaar

€
€
€
€

162,00
94,00
94,00
62,00

p/j.
p/j.
p/j.
p/j.

€ 138,00 p/j.
€ 126,00 p/j.

S.v.p. de machtiging voor automatische incasso van het contributiebedrag volledig invullen en
met handtekening inleveren.
Bij het weigeren van het automatische incasso wordt een acceptgiro nagezonden met het gehele
contributiebedrag plus een verhoging van € 7,50 aan administratiekosten.
Het jaarlijks contributiebedrag wordt in één run ingehouden in de maand augustus, dus rond de
aanvang van het nieuwe competitieseizoen.
Ter controle van de juiste persoonsgegevens vragen wij nieuwe leden van 14 jaar en ouder om een
kopie van een geldig legitimatiebewijs.
Deelname aan KNVB wedstrijden is pas mogelijk nadat het KNVB-lidnummer bekend is en er voor
spelers vanaf 11 jaar (de D-leeftijd) een geldige spelerspas beschikbaar is (verplicht vanaf 1 jan. 2007).
Dit lidnummer alsmede de benodigde spelerspas vraagt Sportclub Susteren voor zijn leden aan nadat
er naast de aanmeldingsformulieren een recente pasfoto inclusief € 3,-- is ingeleverd bij de
ledenadministratie.
Eerder spelen, dus ongerechtigd spelen, kan een langdurige schorsing door de KNVB voor de
betreffende speler opleveren. Tevens worden bij het team, waarin ongerechtigd gespeeld werd, punten
in mindering gebracht.

Met dank voor uw medewerking,
Ledenadministratie “Sportclub Susteren”

Seizoen 2015 - 2016

In te vullen door de ledenadministratie: Lidnr.

Sportclub Susteren
Aanmeldingsformulier senior- en jeugdleden
Aanmelddatum

: ................................................

Voorletter(s)

: ................................................

Voornaam/roepnaam

: ................................................Geslacht: M / V

Achternaam

: ...............................................................................................................................

Adres

: ...............................................................................................................................

Postcode

: ................................................Woonplaats:

Land

: ...............................................................................................................................

Geboortedatum

: ………………………...Geboorteplaats: ……………… Nationaliteit: ..................

Kopie legitimatiebewijs

: Alleen voor aanmeldingen 14 jaar en ouder!

Telefoonnummer

: ................................................ Mobiel-nr.: ..........................................................

e-mail adres

: ...............................................................................................................................

.....................................................

Aankruisen wat van toepassing: (altijd iets)

 1. Nieuw lid heeft overschrijving nodig van een andere vereniging.
 2. Nieuw lid wordt: “Wedstrijd spelend”.
 3. Nieuw lid wordt: “Niet wedstrijd spelend”.
 4. Nieuw lid wordt: “Vaste medewerker”.
Inleveren met geheel ingevuld en ondertekend machtigingsformulier t.b.v. de contributie-inning, bij de
ledenadministratie, Ger Bexkens, Heulsterstraat 43, 6114 ER Susteren, tel. (046) 449 23 57, of bij
Pieter Bexkens, Patersweg 6, 6114 EJ Susteren, tel. (046) 449 37 52.

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldformulier worden opgenomen in het ledenbestand
van de vereniging in verband met reguliere verenigingsactiviteiten.
Het lid geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met
de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook
ter beschikking stelt voor sportgerelateerde reclame, marketing, en onderzoeksactiviteiten.
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Sportclub Susteren
DOORLOPENDE MACHTIGING
Lidnr.
Acceptgiro sturen voor contributierestant lopend seizoen en spelerspas: Ja

Nee

Bovenstaande gegevens in te vullen door de ledenadministratie:
NAW gegevens moeten exact overeenstemmen met de tenaamstelling van het Bank- of Postbanknummer.

Ondergetekende,
Naam en voorletters

: .........................................................................................

Adres

: .........................................................................................

Postcode en Woonplaats : .........................................................................................

Ibannummer Postbank:
Ibannummer Bank:

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
Sportclub Susteren
Oude Rijksweg Noord 63
6114 JC SUSTEREN
om van zijn/haar bank/postbankrekening bedragen af te schrijven wegens de jaarlijks
verschuldigde lidmaatschapscontributie.
De afschrijving zal plaatsvinden rond de 25ste van de maand september van enig
verenigingsjaar (een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni).

Ondertekening voor een jeugdlid dient te geschieden door een meerderjarige, ouder of
verzorger.
Ondergetekende betaalt de contributie van hemzelf of van het jeugdlid vermeld op het
aanmeldingsformulier. (naam nieuw lid hieronder nog eens vermelden).
Voornaam

: ..............................................

Achternaam

: ..............................................

Geboortedatum : ..............................................
Het is ondertekende bekend dat hij/zij een verzoek tot terugboeking van de afschrijving tot
zijn/haar bank moet richten, binnen één maand na de afschrijving.

Datum : ...........................................

Handtekening, .............................................
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Sportclub Susteren
Afmeldingsformulier senior- en jeugdleden

Datum

: .................................

Voorletter(s)

: ................................. Roepnaam

Achternaam

: ................................................................................................

Adres

: ................................................................................................

Postcode

: ................................. Woonplaats

: .....................................

Geboortedatum

: ................................. Lidnummer

: .....................................

: .....................................

Wenst het lidmaatschap bij Sportclub Susteren te beëindigen met ingang van:
Afmelddatum

: .................................

Reden aankruisen

 Verhuizing naar
 Overschrijving naar
 Blijvende blessure
 Geen interesse meer
 Te veel ongenoegen
 Wegens studie

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Korte reden indien anders : .........................................................................................
Ondergetekende heeft alle in bruikleen zijnde goederen ingeleverd?

 Ja
 Nee
Handtekening bevoegde,
Ondergetekende heeft aan al zijn financiële verplichtingen voldaan?

 Ja
 Nee
Handtekening penningmeester,

S.v.p. ingevuld inleveren bij de ledenadministratie
p/a Heulsterstraat 43, 6114 ER SUSTEREN,  046 – 449 23 57 of bij Pieter Bexkens, Patersweg 6,
6114 EJ Susteren,  046 - 449 37 52.
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Sportclub Susteren
Mutatie-formulier senior- en jeugdleden
Oude gegevens wijzigen van:
Datum

: .................................

Lidnummer

: .................................

Voorletter(s)

: ................................. Roepnaam : ..................................................

Achternaam

: .........................................................................................................

Adres

: .........................................................................................................

Postcode

: ................................. Woonplaats: ................................................

Nieuwe gegevens

:

Voorletter(s)

: ................................. Roepnaam : ..................................................

Achternaam

: .........................................................................................................

Adres

: .........................................................................................................

Postcode

: ................................. Woonplaats: ................................................

Telefoonnummer

: .................................

e-mail adres

: .........................................................................................................

Ibannummer Bank

Ibannummer Postbank :
Contributiecode t.b.v. : Spelend lid/ Niet spelend lid/ Vaste medewerker

Handtekening (ouder, verzorger indien jeugdlid)

S.v.p. ingevuld inleveren bij de ledenadministratie
p/a Heulsterstraat 43, 6114 ER SUSTEREN,  046 – 449 23 57 of bij Pieter Bexkens, Patersweg 6,
6114 EJ Susteren,  046 - 449 37 52.
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