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Hartelijke welkom als (toekomstig) lid!  

Hieronder wordt belangrijke informatie gegeven om zoveel mogelijk vragen te voorkomen en duidelijk te 

maken wat je nodig hebt, wat je kunt verwachten en wanneer welke kosten zijn verschuldigd. 

Wat na aanmelding? 

Na inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier word je ingeschreven als 

lid. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail. 

De inschrijving wordt doorgegeven aan de coördinator van jouw leeftijdscategorie (zie verderop de 

leeftijdscategorietabel). 

Van de coördinator of elftalleider ontvang je bericht in welk team je gaat spelen, wanneer er wordt 

getraind en wedstrijden worden gespeeld. 

Bij een ledenstop voor je leeftijdscategorie krijg je bericht dat je op een wachtlijst wordt geplaatst  

Hoor je niets terwijl je dit redelijkerwijs wel had verwacht, neem dan contact op met de coördinator. 

Die kan je verder helpen en niet de ledenadministratie. 

Speelgerechtigd 

De ledenadministratie meldt je aan bij de voetbalbond KNVB, als je je als spelend lid hebt aangemeld, 

om te kunnen deelnemen aan door de KNVB georganiseerd wedstrijden. Je bent speelgerechtigd wanneer 

wordt voldaan aan het gestelde in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en je niet als speler door 

een tuchtrechtelijk orgaan bent uitgesloten of geschorst. 

Digitale spelerspas 

Voor de digitale wedstrijdpas is het noodzakelijk om zelf via voetbal.nl app of voetbal.nl site een pasfoto 

aan je profiel toe te voegen. Zonder foto kan de scheidsrechter je uitsluiten van deelname aan de 

wedstrijd. Je leider kan ook vanuit de KNVB wedstrijdzaken app een foto aan je profiel toevoegen. 

Voetbal.nl App 

Download de voetbal.nl app in de Apple of Android store en registreer je als lid met het e-mail adres dat 

je als lid bij aanmelding bij je persoonsgegevens hebt vermeld. Hierin vind en ontvang je alle informatie 

van SC Joure over trainingen, wedstrijden, laatste wijzigingen, teamuitslagen, standen, adres+route uit-

team, favoriete teams volgen, etc.  

Ook kun je (binnenkort) je NAW gegevens zelf wijzigen. 

 Jonger dan 16 jaar?  

Dan kunnen alleen ouders/verzorgers gegevens wijzigen door zich met hun opgegeven e-mail adres te 

registreren. Ook hebben ze dan inzage in de voor jou team gerelateerde informatie. 

Kleding 

De vereniging stelt een voetbalshirt en –broek in bruikleen beschikbaar die je tijdens de wedstrijden dient 

te dragen. De leider van je team heeft deze kleding (shirts en broekjes) in zijn beheer. 

Voetbalschoenen en –kousen (SC Joure kleuren), scheenbeschermers (verplicht), trainingskleding en tas 

dienen zelf te worden aangeschaft.  

Kosten 

De volgende kosten worden bij het lid in rekening gebracht: 

- inschrijfgeld bij aanmelding bij SC Joure. 

- de maandelijkse contributie bestaande uit deel verenigingscontributie en een deel spelactiviteit. 

- boetes opgelegd door de KNVB of vereniging. 

Voor contributietarieven zie de tarievenlijst op de website. 

Facturering 

De vereniging maakt voor de inning van de verschuldigde (contributie)bedragen gebruik van maandelijks 

automatische incasso.  

Dit bespaart kosten om de contributie lager te kunnen houden en scheelt vrijwilligers veel extra werk.  

De incasso vindt rond de 9e dag van de maand plaats en in de maand juli rond de 17e dag. 

Ongeveer 8 dagen voor de incasso ontvang je de e-factuur ter vooraankondiging en specificatie op het 

opgegeven e-mail factuuradres. 
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Vervoer 

Voor vervoer naar trainingen en/of wedstrijden wordt een beroep gedaan op jezelf of ouders/verzorgers. 

Voor uitwedstrijden wordt door de leider in overleg een rooster opgesteld wie er rijden en waarop 

vertrektijd en –plaats staat vermeld. Naar training en thuiswedstrijden kom je op eigen gelegenheid. 

Clubblad en verspreiding 

Met enige regelmaat wordt een clubblad bezorgd bij leden die in Joure wonen en enkele aangesloten 

buitengebieden. 

Leden die buiten het bezorggebied vallen kunnen het clubblad uit de kantine meenemen lezen op de 

website van www.scjoure.nl  

Houding en gedrag 

Er is bij onze vereniging een aantal ‘spelregels’ die de uitstraling van jou, je team en vereniging bepalen. 

• Zorg altijd dat je op de afgesproken tijd aanwezig bent voor de training of wedstrijd. 

• Ben je verhinderd zeg dit dan ruimschoots (minstens 2 dagen) van te voren af bij de leider. 

• Gedraag je als sportman/sportvrouw in woord en gebaar zowel voor , tijdens en na de 

wedstrijd of training. 

• Geef voor en na de wedstrijd de tegenstander en scheidsrechter altijd een hand.  

• Accepteer beslissingen van een scheidsrechter ook al ben je het er niet (helemaal) mee eens. 

Zeg hooguit op een fatsoenlijke manier dat je het zelf anders zag of ervaarde. 

Een scheidsrechter kan net als jij een inschattingsfout maken of een spelmoment missen. 

• Draag je sportkleding volgens de voorschriften. Informeer bij je trainer/leider! 

• Douche altijd na trainingen en wedstrijden. 

• Maak je voetbalschoenen zand/moddervrij voordat je kleedruimte binnengaat. 

• Houdt douche- en kleedruimte netjes en laat na gebruik de kleedruimte aangeveegd achter. 

Ook als je te gast bent bij een andere vereniging! 

• Ga zorgvuldig om met de accommodatie van je eigen club en waar je te gast bent! 

• Van jou en/of je ouders/verzorgers wordt verwacht dat bij toerbeurt bij uitwedstrijden wordt 

gereden en de kleding wordt gewassen. De leider stelt hiervoor een schema op. 

NB. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Geef dit af bij je trainer/leider.  

Laat indien mogelijk de kleedkamer door de trainer/leider afsluiten. 

Bedenk ook dat bepaalde merkkleding en/of -schoenen die je draagt doelwit van diefstal kan zijn! 

 

Privacy beleid 

SC Joure is er veel aan gelegen om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. De wijze waarop SC 

Joure met je gegevens omgaat vind je terug in het Privacy Beleid die je op de website kunt inzien. 

Heb je nog vragen?  

Je leider is eerste aanspreekpunt en weet veel.  

De coördinator is aanspreekpunt wanneer je nog geen bericht hebt ontvangen over de indeling, training en 

wedstrijden.  

Contactpersonen: https://www.scjoure.nl/1520/overige-contactpersonen/ 

 

Alleen voor vragen over facturering en doorgeven van adres- betalings- en/of wijziging graag per mail 

contact opnemen met de ledenadministratie ledenadministratievoetbal@scjoure.nl  

Vermeld bij correspondentie je naam en geboortedatum! 

 

Zie website www.scjoure.nl voor andere informatie en contactpersonen. 

http://www.scjoure.nl/
https://www.scjoure.nl/1520/overige-contactpersonen/
mailto:ledenadministratievoetbal@scjoure.nl
http://www.scjoure.nl/
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Leeftijdscategorieën en contactgegevens coördinators 

De leeftijd op 31 december van het vorige jaar bepaalt de leeftijdscategorie waarin je wordt ingedeeld. 

 

SEIZOEN 2020 - 2021 Coördinatinor

Categorie Geboren in*

Senioren < 2002
Senioren Zaterdag / Zondag

of Vrouwen/meiden

Jongens Onder

JO19 2002

JO18 2003

JO17 2004

JO16 2005

JO15 2006

JO14 2007

JO13 2008

JO12 2009

JO11 2010

JO10 2011

JO9 2012

JO8 2013

JO7 2014

JO6 2015

Meiden Onder

MO19 2002 - 2003

MO17 2004 - 2005

MO15 2006 - 2007

MO13 2008 - 2009

MO11 2010 - 2011

MO9 2012 - 2013

MO7 2014 - 2015

Mini's

Pupillen Onderbouw

Pupillen Bovenbouw

Junioren

vrouwen / meiden

 

 

 

 

Coördinatoren 

Zie contactpersonenlijst op website: 

https://www.scjoure.nl/1520/overige-contactpersonen/ 

 

 

 

https://www.scjoure.nl/1520/overige-contactpersonen/
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AANMELDINGSFORMULIER 

SC Joure Voetbal 
 

 Info: www.scjoure.nl   

 

Achternaam …………………………………………...… Tussenvoegsel ………………….…...….. 

  

Roepnaam ………………………………………...…… Voorletters ………………………..… 

  

Geboortedatum ………………….………... Man / Vrouw Geb. plaats  ..…………………..…….. 

   

Nationaliteit 1e ………………………………………...… 2e ………………………………………...… 

  

Postcode ……………………………     Huisnr. ….....  

  

Straatnaam …………………………………................... Plaats …………………………………… 

  

Mobielnr ……………………………………………… Telnr …………………………………… 

  

E-mail v/h Lid* …………………………………………………………………………..………………….….. 

  

Kiest voor**  Zaterdag | Zondag | G-voetbal 

Vrijdag 7x7  | Mini’s  

Alleen trainen 

Verenigingslid 

Ingang: nwe seizoen | direct | d.d.    ……....……….. 

Eerder lid geweest van voetbalvereniging?    Ja / Nee 

 

Indien Ja, vul in bondsnummer ……...…………. 

Is sprake van overschrijving?                          Ja / Nee 

 
FACTUURGEGEVENS 

 IBANNR  

 

……………………………………………… 

Ten name van 

 

..………………………………….. 

Rekeninghoud(st)er 

gaat akkoord met de 

vermelde condities. 

 

E-mail factuur …………………………………………………………………………………….….. Handtekening 

    

Adres factuur Postcode   ………...…       Huisnr.  ……… 

   

 
Hij/zij verleent tot wederopzegging machtiging aan  SC Joure om van zijn/haar vermelde rekening bedragen af te schrijven die 

verband houden met het lidmaatschap en uitoefening van een sport bij SC Joure. 

 
Hij/zij verklaart ermee akkoord te gaan dat na het aangaan van het lidmaatschap bij opzegging contributie is verschuldigd tot einde 

van het seizoen en ermee bekend te zijn dat beëindiging van het lidmaatschap per e-mail vóór 1-mei bij de ledenadministratie moet 

zijn ingediend en anders het lidmaatschap voor nog één seizoen doorloopt. Het seizoen loopt van 1-juli  t/m 30-juni. 

 
Ondergetekende geeft zich op als lid en gaat akkoord met de reglementen van SC Joure en de daarbij behorende rechten en 

verplichtingen en heeft kennis genomen van het privacy beleid zoals vermeld op de website van SC Joure. 

 
Datum ondertekening: _____________________   Handtekening   Naam 

 

 

 

Indien je bij aanmelding jonger dan 16 jaar bent, is de handtekening en naam van ouder of verzorger verplicht. 

 

E-mail ouder / verzorger indien lid <16* ……………………………………………………………………… 

Lees ook de ‘Informatiebrief’ die gelijktijdig bij het  aanmeldingsformulier is verstrekt en zie ook op www.scjoure.nl 

 

* Dit is het e-mail adres waarmee het account voor het lid en ouder/verzorger in de voetbal.nl app geregistreerd moet worden. 

 
Dit formulier inleveren bij of opsturen naar: 

NB. Geen foto’s van het formulier per mail 

toesturen! 

 

SCJOURE afd. Voetbal 

T.a.v. L.Doorn 

Helmhout 98 

8502AE Joure 

 **  Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 Zaterdag : Spelend bondslid jeugd & senioren  

 Zondag : Spelend bondslid alleen senioren 

 Vrijdag 7x7  : Spelend bondslid (deelname training & wedstrijden) 
    (Spelend bondslid is automatisch ook verenigingslid) 

 Alleen trainen : Verenigingslid + deelname aan alleen training 

 Verenigingslid : Basislidmaatschap zonder spelactiviteit 

 G-Voetbal : Passend voetbal voor leden met een beperking  


