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Deel A: Gegevens nieuw lid   (inleveren bij ledenadministratie) 
 
Achternaam lid   :___________________________________________________ 

Roepnaam lid   :______________________________ Voorletters(s):___________ 

Adres lid, straat   :___________________________________________________ 

Adres lid, postcode/woonplaats :___________________________________________________ 

Geboortedatum lid  :______________________________  Geslacht* :      M / V 

Telefoonnummer lid  :______________________________ Mobiel :________________ 

Emailadres lid   :________________________________________________ 

ID/Paspoort/Rijbewijs lid  * :________________________________________________ (vanaf 

14 jr) 

Naam ouder/verzorger 1 :______________________________ Mobiel :________________ 

Emailadres ouder/verzorger 1 :________________________________________________ 

Naam ouder/verzorger 2 :______________________________ Mobiel :________________ 

Emailadres ouder/verzorger 2 :________________________________________________ 

 
Ondergetekende (indien minderjarig ouder/wettelijk vertegenwoordiger) stemt in met de inschrijving 
van bovengenoemde persoon bij voetbalvereniging Read Swart als:  
 

Spelend lid 35+ / Spelend lid Veld / Niet spelend lid / Donateur  * (voor uitleg zie deel C) 
 
Ondergetekende gaat het lidmaatschap aan tot het einde van het verenigingsjaar (1 juni), met 
stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar, tenzij hij/zij het lidmaatschap schriftelijk vóór 31 mei 
heeft opgezegd. Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de statuten van de vereniging en 
neemt de uit de inschrijving voortvloeiende financiële verplichtingen van bovengenoemde persoon tot 
wederopzegging voor zijn/haar rekening. Betaling van de contributie kan alleen via automatische 
incasso. 
 
Datum: ________________________ Handtekening: _____________________ 
 
Bent u afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere club? Ja / Nee  *    (Zo ja, dan is overschrijving 
noodzakelijk) 
Zo ja, wat was uw laatste vereniging : _________________________ en team:______Klasse ____ 
 
Doorlopende machtiging S€PA  Incassant: v.v. Read Swart 
Kenmerk machtiging: Betaling verenigingsgelden (contributies, donaties, boetes, diverse kosten o.a. 
spelerspas). Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Read Swart om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens betaling verenigingsgelden van het nieuw ingeschreven lid.  
Ter info: Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Rekeninghouder: (vanaf 14 jaar kopie legitimatie meesturen!!) 
Naam en voorletter(s)  :_______________________________________________ 

Straat    :_______________________________________________ 

Postcode + Woonplaats  :_______________________________________________ 

Rekeningnummer (IBAN)  :_______________________________________________ 

•  Automatische incasso in 4 kwartaal termijnen •  Automatische incasso in 1 jaartermijn 
 

Plaats en Datum : ________________________________________________ 

Handtekening :__________________________________________________  
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Deel B: Vrijwilligerstaken   (inleveren bij ledenadministratie) 
 
Read Swart is als voetbalclub voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers, die zich inzetten voor 
de verscheidenheid aan taken die noodzakelijk zijn om als voetbalclub te kunnen functioneren. Omdat 
vele handen licht werk maken, doen we een beroep op alle leden en alle ouders/verzorgers van onze 
jeugdleden. Als iedereen een steentje bijdraagt, kunnen we de tijdbesteding goed spreiden en blijft het 
vrijwilligerswerk een haalbare kaart. Een lidmaatschap brengt vele lusten, maar daartoe behoren ook 
wat lasten. Wij verwachten dat ieder lid en iedere ouder/verzorger hier begrip voor heeft. 
 
Als eerste inventarisatie vragen we reeds bij de inschrijving van nieuwe leden om te specificeren waar 
de voorkeur naar uit gaat bij het leveren van een vrijwilligersinspanning voor de club. Naar aanleiding 
hiervan kunt u dan verwachten dat er door een clubfunctionaris contact gelegd zal worden om dit 
verder te bespreken. 
 
Bij de vrijwilligersinspanning kan gedacht worden aan: 
 

 Hoofdbestuur 

 Jeugdcommissie 

 Sponsorcommissie 

 Activiteitencommissie 

 Trainer 

 Leider 

 Scheidsrechter 

 Scheidsrechters coördinator (indelen en begeleiden scheidsrechters jeugd) 

 Incidentele bijdrage bij activiteiten 

 Onderhoudswerkzaamheden 

 Gastvrouw/heer tijdens wedstrijden op zaterdag (jeugd) en/of zondag (senioren) 

 Kantinewerkzaamheden 

 Vrijwilligerscoördinator 

 Administratief 

 ICT-werkzaamheden  / website-beheer 

 Kledingbeheer 

 Redactioneel werk clubmagazine / website 

 Anders: ____________________________________ 
 

Geef aan welke activiteit(en) uw voorkeur heeft: 

Speler:   ________________________________________________________ 

Ouder/verzorger 1: ________________________________________________________ 

Ouder/verzorger 2: ________________________________________________________ 
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Deel C: Algemene Informatie   (dit deel kunt u bewaren) 
 
 Inleveren formulieren: 

Deel A en B van dit formulier kunt u inleveren bij de ledenadministratie  
Roeliena Schotanus / Spinner 13b in De Knipe of ledenadministratie@read-swart.nl 
 

 Contributie 
Contributies voor het seizoen 2019-2020 zijn als volgt vastgesteld: 

 

Geboortejaar  Kledingfonds 

t/m 2009 (t/m O9) € 92,00 Senior € 14,00 

2008 & 2007  (O10 & O11) € 97,00 Jeugd € 11,50 

2006 & 2005  (O12 & O13) € 107,00 Overigen 

2004 & 2003  (O14 & O15) € 113,00 Niet spelend lid € 25,00 

2002 & 2001  (O16 & O17) € 113,00 Donateur € 7,50 

2000 & 1999  (O18 & O19) € 125,00   

Senior m/v 1999 en ouder € 182,00   

Senior m/v 35+ voetbal € 68,00   

 
Indien er meerdere personen uit één gezin lid zijn, dan heeft het 2e lid 25% korting, het 3e en 
volgende lid 50% korting op de contributie. De automatische incasso voor de betaling van de 
contributie kan plaatsvinden in 1 of 4 termijnen. 

 Soorten lidmaatschap 
- Spelend lid: speelt competitie en volgt de trainingen. Is ook automatisch lid van de KNVB; 
- Niet spelend lid: volgt alleen de trainingen  
- Donateur: steunend lid van de vereniging; 

 
 Overschrijving 

Wil je lid worden van v.v. Read Swart, maar was je in één van de voorgaande drie seizoenen 
lid van een andere voetbalvereniging, dan dienen we eerst een overschrijving vanuit de vorige 
club te regelen. Het initiatief daartoe ligt bij Read Swart, dus daarom hebben we de gegevens 
nodig. Er zijn door de KNVB echter wel regels en termijnen aan verbonden, dus informeer je 
daarover goed via Read Swart.  
 

 Beëindiging lidmaatschap 
Het lidmaatschap is aangegaan tot het einde van het verenigingsjaar (31 mei), met 
stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar. Als u onverhoopt het lidmaatschap wilt 
beëindigen, dient u schriftelijk vóór 31 mei op te zeggen bij de ledenadministratie. Een 
tussentijdse opzegging gedurende het seizoen is helaas niet mogelijk. Het is een teamsport 
en het team rekent een heel seizoen op elkaar. 
 

 AVG – privacyverklaring 
Read Swart hecht veel waarde aan bescherming van persoonsgegevens. Op de inschrijving 
bij Read Swart is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing 
(zie website voor meer informatie AVG Read Swart). 

 
 


