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Welkom bij N.I.V.O. Sparta 

 
Wil je gelijk lid worden vul dan het formulier in op deze pagina van de website dan neemt 
de betreffende coördinator snel contact met je op om af te stemmen in welk team je wordt 
ingedeeld. Ben je nog in een fase dat je eerst wil kijken of voetballen iets voor jou is dan zijn 
er een aantal mogelijkheden. 

Voor senioren: 

Neem contact op met Hans van Dodewaard via wcsenioren@nivo-sparta.nl. Hij vertelt je 
graag wat er mogelijk is. 

Voor jeugd: 

Heb je al vriendjes of vriendinnetjes die op voetbal zitten dan mag je met hun mee naar de 
training. Je kunt tot 3 keer gratis meetrainen om te kijken of voetbal ook jouw sport is. 

Ken je nog niemand bij N.I.V.O.-Sparta? Of lukt deze weg niet omdat je vriendje of 
vriendinnetje bijvoorbeeld in een selectieteam zit, of trainen ze op een verkeerde dag voor 
jou? Geen probleem bel of mail de betreffende jeugdcoördinator en hij/ zij onderzoekt voor 
je de andere mogelijkheden. 

 

 

mailto:wcsenioren@nivo-sparta.nl
http://www.nivo-sparta.nl/212/jeugdzaken/
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Contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 

Deze bedragen zijn initieel vastgesteld op de ledenvergadering van 14 november 2019 en opnieuw 

ongewijzigd vastgesteld op de laatste ledenvergadering van 24 oktober 2021. 

 

Categorie  Geboortejaar  Bedrag per seizoen 

Senioren  2001 en eerder   €  234 

Junioren  2002 t/m 2007   €  204 

Pupillen  2008 t/m 2013   €  180 

Mini’s   2014 en later   €  142 

Niet spelend lid      €  70_ 

 

Hierbij dient men rekening te houden dat bij tussentijdse opzegging binnen het lopende seizoen 

de contributie voor het gehele jaar (1 juli t/m 30 juni) moet worden betaald! 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 10. 

Voor leden van jeugdselectieteams moet € 30 extra betaald worden. 

Voor leden met meer dan twee gezinsleden op hetzelfde adres geldt een kortingsregeling.                                        

Het derde lid in contributiehoogte betaalt 50% van de contributie.                                                                                    

Het vierde lid en verder betaalt 25%.  

Uiteraard onder de voorwaarde dat de andere leden van het gezin betaald hebben. 

 

 

 


