
Aanmeldformulier Sportclub Pekela 2000 

Bij aanmelding conformeert u zich aan de regels van Pekela 2000 die te vinden zijn op de website www.pekela2000.nl 

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met reguliere verenigingsactiviteiten.  
De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met reclame, marketing en onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende 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 reclame, marketing en 
onderzoek activiteiten.(Bron: Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Persoonsregistraties) 

  
 
Sportclub Pekela 2000 is de samenwerkende jeugdorganisatie (SJO) van de voetbalvereniging P.J.C. en de 
voetbalvereniging Damacota. Beide voetbalverenigingen hebben een lang verleden in Nieuwe Pekela, met het 
burgemeester Boekhovensportpark als thuisbasis, en sinds 2000 werken ze samen op het gebied van jeugdvoetbal. 
 

• v.v. P.J.C. is een voetbalvereniging, opgericht op 15 mei 1928, waarbij de senioren wedstrijden worden gespeeld 
op zondagen. 
 

• v.v. Damacota is een voetbalvereniging, opgericht op 16 juni 1948, waarbij de senioren wedstrijden worden 
gespeeld op zaterdag.  
 

Om voor S.C.Pekela 2000 te mogen voetballen, moet je lid zijn van één van beide “moeder” verenigingen en in de 
keuze van welke vereniging je lid wilt worden ben je uiteraard vrij.  
 

De wedstrijden van S.C.Pekela 2000 worden, in competitieverband op zaterdag, in alle voorkomende 
leeftijdscategorieën (m.u.v. A-ers) in zowel het jongens als meisjes voetbal gespeeld. 
Vanaf je 15e jaar ben je, volgens de regels van de KNVB, speelgerechtigd voor de senioren van de vereniging waar je 
lid van bent en in principe hanteren we dat een jeugdspeler pas over gaat naar de senioren als hij/zij de leeftijd van 
18 jaar heeft bereikt. 
 

Uitsluitend in overleg en goedkeur van alle partijen kan hiervan worden afgeweken! 
 
Naam   :   ……………………………….              M/V 
 
Adres   :   ………………………………. 
 
Postcode  :   ………………………………. 
 
Woonplaats  :   ………………………………. 
 
Geboortedatum :   ………………………………. 
 
Telefoonnummer :   ………………………………. 
 
E-mail   :   ………………………………. 
 
Wordt lid bij  :   DAMACOTA / P.J.C. (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

De contributie bedraagt: 

F-, E- en D-leden : €  5,50 per maand  

C-,B-, en A-leden : €  6,75 per maand 

Nieuwe leden van 11 jaar en ouder dienen samen met dit formulier een recente pasfoto en kopie ID-bewijs in te 

leveren! 
 

Datum :   ………………………………..                    Plaats:   ……………………………….. 

 
Handtekening ouder:   ……………………………….. 

(bij minderjarigheid van de speler dient één van de ouders te tekenen) 

We wensen je veel voetbal plezier bij S.C.Pekela 2000.  
 

Dit formulier inleveren bij: 

Willy Bügel  Iepenlaan 19  9663 DD Nieuwe Pekela 

 

 

http://www.pekela2000.nl/

