
AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN SV NIEUWKOOP  
Hierbij wil ik me aanmelden als lid van SV Nieuwkoop  

Naam speler M/V 

Voorna(a)m(en)  

Roepnaam  

Geboortedatum en plaats  

Telefoonnummer/ mobiel nummer                                                   /  06 –  

Adres (straat en huisnummer)  

Postcode en Woonplaats  

E‐mailadres  

Datum aanmelding  

 

Ik meld mij aan als: Spelend lid / Niet spelend lid / Oproeplid / Trainingslid 
Ik ben eerder lid geweest van SV Nieuwkoop:    JA / NEE 
Ik ben nu of in het verleden lid geweest van een andere voetbalvereniging:    JA / NEE 
Ik ben een meisje en wil graag voetballen bij een: Meisjesteam/Jongensteam/N.V.T. 
 

Zo ja, wat is de relatiecode bij de KNVB   
   
Zo ja, voor welke vereniging   
   

Spelers vanaf 11 jaar zijn verplicht een pasfoto in te leveren bij dit formulier of zelf uploaden via Voetbal.nl 

 

Plaats  Datum  
    
    
    
Handtekening (speler)    

 

Voor personen onder de 18 jaar dient onderstaande te worden ingevuld door de ouder(s) of verzorger(s) 

Ondergetekende (naam)      ……………..………………..………………..…………………………………………………………….  

• verklaart akkoord te gaan met de aanmelding van zijn / haar kind als lid van de SV Nieuwkoop.  

• verklaart op de hoogte te zijn van het Reglement Normen en Waarden en dat alle leden de verplichting 

hebben deze regels van de SV Nieuwkoop na te leven. 

Met de ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de plaatsen van foto’s en wedstrijdverslagen op de 

website en sociale media kanalen van SV Nieuwkoop. Zie hiervoor verder het Privacy reglement van SV 

Nieuwkoop op de website. 

Hij / zij stelt zich, totdat zijn / haar zoon / dochter de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, garant voor het nakomen van 

de financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging.  

Plaats  Datum  
    
    
Handtekening (ouder/verzorger)    



 

Machtiging voor het automatisch incasseren van de contributie en KNVB boetes.  

Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan SV Nieuwkoop om van zijn / haar hieronder vermelde 

bankrekening de verschuldigde bedragen af te schrijven wegens contributie en eventuele opgelegde KNVB boetes als 

gevolg van gele en/of rode kaarten gegeven tijdens vriendschappelijke en competitiewedstrijden. De contributie kan 

uitsluitend via automatische incasso worden betaald, dit zal jaarlijks geschieden eind september.  

Naam en voorletters M/V 

Adres (straat en huisnummer)   

Postcode en Woonplaats   

Telefoonnummer / mobiel  

E‐mailadres   

  

IBAN rekeningnummer  

Datum  

  

Handtekening (machtiging gever)  

  

Vrijwilligersbeleid 

Vanaf seizoen 2019-2020 gaat het vrijwilligersbeleid van kracht. In het kort komt het er op neer dat we van ieder 

spelend lid (of ouder van) minimale inzet verwachten. Je kunt de keus maken voor een vrijwilligersfunctie binnen de 

vereniging of je wordt ingedeeld voor de verenigingstaken. Je voorkeur voor deze verenigingstaken kun je doorgeven 

via je vrijwilligersprofiel in de Voetbalassist Clubapp. De Voetbalassist Clubapp is te downloaden in te Play store 

(Android) of in de App store (Apple iOS). Op de website van SV Nieuwkoop staan de links op de homepagina. 

Het volledige vrijwilligersbeleid is te vinden op onze website 

www.svnieuwkoop.nl/clubinfo/reglementen/Downloads. 

Businessclub en Vrienden van SV Nieuwkoop 

Om financieel een gezonde vereniging te blijven hebben we bij SV Nieuwkoop een formeel en informeel netwerk. De 

Businessclub en de Vriendenclub. Beide zorgen voor de extraatjes die buiten de verenigingsbegroting vallen. Wil jij 

net als ruim 60 bedrijven en zo’n 150 vrienden ook iets extra’s voor SV Nieuwkoop doen?  

O Ja graag, ik heb een eigen bedrijf en wil graag de sponsorpakketten bespreken  

O Ja graag, ik wil wel iets meer weten over de Vriendenclub  

O (Nog) geen interesse in bovenstaande 

Meer informatie is te vinden op onze website www.svnieuwkoop/clubinfo 

 

 

Dit inschrijfformulier kun je inleveren in de kantine bij de ontvangstkamer of opsturen naar:  

Ledenadministratie SV Nieuwkoop, Postbus 143, 2420 AC Nieuwkoop, ledenadministratie@svnieuwkoop.nl 

http://www.svnieuwkoop/clubinfo
http://www.svnieuwkoop/clubinfo
mailto:administratie@svnieuwkoop.nl
mailto:administratie@svnieuwkoop.nl

