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     Graag in blokletters invullen!                                sv Nieuw Sloten                          Lidnummer: 

 
Achternaam: Man/Vrouw 

Voornaam:  

Straat: Huisnummer: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Mobielnr. 06- 

Geboortedatum: Nationaliteit: 

E-mail ouder: E-mail kind: 

Speelt er al familie bij onze vereniging?                     ja    /    nee  

Ondergetekende is op de hoogte van het feit dat de contributie voor het begin van een seizoen moet worden voldaan (vòòr 1 juli). sv 

Nieuw Sloten stuurt in de eerste week van juni een contributiebrief. Het seizoen loopt van 1 juli –30 juni. Eventuele opzegging van het 

lidmaatschap, kan alleen schriftelijk gebeuren, gericht aan de secretaris van sv Nieuw Sloten, en moet geschieden voor 30 april van het 

lopende seizoen.  

Ondergetekende is lid geweest van de vereniging      ___________________________  en heeft daarvoor gespeeld tot   _____________           

en verklaart niet te zijn geroyeerd door genoemde vereniging. 

Ondergetekende verleent hierbij- tot wederopzegging van zijn/haar (kinds-) lidmaatschap van sv  Nieuw Sloten - machtiging om de ver-

schuldigde contributie via automatische incasso van zijn/haar opgegeven bank-/girorekening af te schrijven. Het is ondergetekende be-

kend, dat hij/zij-in geval van onterechte afgeschreven bedragen- een verzoek tot terugboeking van de incasso moet richten tot zijn/haar 

eigen bankinstelling/-kantoor en wel binnen één maand na de afschrijving.   

 

IBAN-nummer     ………………………………………………..                                                                    t. n. v :   ………………………………………………                                  

 

*Handtekening : ………………………………………………..                                                                    Datum : ……………………………………………... 

(Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet één van jouw ouders/verzorgers tekenen.) 

 

Onderstaande niet invullen wordt door de ledenadministratie gedaan! 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij sv Nieuw Sloten 

Pasfoto Contributie ID-kaartnummer: Paspoortnummer: Rijbewijsnummer: Inschrijfgeld €30,-  

       

Zat jeugd Zat senioren Zat G voetbal Mini’s Zon jeugd Zon senioren Zaal senioren Trainingslid NSLF 

         



 2 

     

 

We schelden en pesten niet. 

We luisteren naar de coach en trainer.  

We komen afspraken na.  

We tonen respect aan medespelers en de tegenpartij.  

We zijn zuinig op de spullen van een ander en op de spullen van onze vereniging.  

We accepteren beslissingen van de scheids- en grensrechter.  

Onze ouders zijn betrokken en zetten zich in door te helpen.  

Onze ouders moedigen positief aan.  

Onze toeschouwers blijven buiten de lijnen.  

 

 

Dit is wat wij van jullie als lid, ouder en supporter verwachten.  

 

Het bestuur van sv Nieuw Sloten. 

 

——————————————————————————————————————————————— 

 

Ik ga akkoord met De Gouden Regels:            Datum:  

 

Naam ouder:                                                     Naam speler(ster): 

   

 

 

Handtekening:                                                   Handtekening: 

 

 

 

DE GOUDEN REGELS 

S V  N I E U W  S L OT E N  


