
Voorwaarde lidmaatschap vv.SVG 

vv.SVG, Brugstraat 5 (geen brievenbus)  0134671104  
WWW.SVGTilburg.nl Info@hetnet.nl, ,  

Lid worden 

Aanmelden, wijzigingen en opzeggingen 
Voetbalvereniging vvSVG 

vvSVG heet u graag welkom. Er zijn wat regels.  

 Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door middel van het volledig 
invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier.  

 Personen van 10 jaar en ouder dienen bij aanmelding een afschrift van een 
geldig legitimatiebewijs bij te voegen.  

 Wijzigingen en afmeldingen dienen schriftelijk te gebeuren bij het 
secretariaat..  

 Uiterste datum van opzegging is 15 juni.  
 Bij niet tijdig afmelden wordt de volledige contributie van het daaropvolgende 

seizoen in rekening gebracht.  
 Het aanmeldingsformulier is van deze site te downloaden,  

op te vragen of af te halen bij vvSVG.  

 Download Aanmeldingsformulier  
  

CONTRIBUTIEBEDRAGEN 

Actieve seniorleden                    € 170,-- per jaar     incl wasgeld  
Juniorleden                                € 150,-- per jaar      incl wassen en tenue.  
Pupillenleden                             € 130,-- per jaar      incl wassen en tenue  
Ondersteunende  leden             €   40,-- per jaar. 

Opgelopen boetes dienen binnen14 dagen contant of via bank betaald te zijn. 
Banknummer  tbv . v.v. S.V.G. Tilburg is  NL10ABNA052.25.77.598 
 
Secretariaat: J v Hest. 
Adres:Wittemstraat 78, 
5036 AN Tilburg 
tel.  013-4680308.   
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Toelichting behorende bij het aanmeldingsformulier 

1. AANMELDINGSFORMULIER 

 Het lidmaatschap moet worden aangevraagd middels inlevering van een 
volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. 

 Personen van 16 jaar en ouder dienen gelijktijdig met het inleveren van het 
aanmeldingsformulier een kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, 
paspoort of Europese identiteitskaart) te overleggen. 

 Personen van 10 jaar en ouder dienen met het inleveren van het 
aanmeldingsformulier een pasfoto in te leveren en een bedrag van € 5,- te 
betalen voor het aanmaken van een KNVB- spelerspas. 

 Het lidmaatschap is pas een feit na goedkeuring door het bestuur. 

2. LIDMAATSCHAP 

 Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met ingang van 
een nieuw verenigingsjaar. De afmelding moet schriftelijk worden ingediend 
en wel TENMINSTE TWEE MAANDEN VOOR AANVANG VAN HET 
VOLGENDE VERENIGINGSJAAR (voor 15 juni). 

 Bij niet-tijdige afmelding is nog contributie verschuldigd over het gehele 
volgende verenigingsjaar. De hieraan ten grondslag liggende reden is dat de 
vereniging bij niet tijdige afmelding nog wel bondscontributie aan de K.N.V.B. 
verschuldigd is. 

 Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk in 
bijzondere gevallen, welke uitsluitend ter beoordeling zijn van het bestuur van 
vv.SVG 

3. CONTRIBUTIE-VERPLICHTING 

 Hiervoor zal door elk nieuw lid bij aanmelding een machtiging dienen te 
worden overlegd, waarbij de vvSVG gemachtigd wordt de verschuldigde 
contributie van uw bank- of postbank-rekening te laten afschrijven. 

 Bij aanmelding dient men minimaal 2 kwartalen contributie contant te betalen 
plus € 5,- voor KNVB spelerspas. 

 Men wordt pas ingeschreven en speelgerechtigd als aan alle verplichtingen is 
voldaan 
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4. vv.SVG -TENUE 

 Ieder lid van vv SVG dient tijdens wedstrijden het originele clubtenue te 
dragen met rood/ blauwe streep, blauwe broek en blauwe kousen.  

 Bij twijfel dient men te overleggen met het bestuur over de juistheid daarvan. 

5. Overschrijvingen 

 Overschrijving naar een andere vereniging is gedurende het seizoen voor 
recreatieve spelers onder bepaalde voorwaarden mogelijk.  

 Voor prestatieve spelers wordt dit door de K.N.V.B. slechts toegestaan na 
afloop van de competitie, waarbij 15 juni als uiterste datum van overschrijving 
geldt.  

 Voor nieuwe leden is een overschrijvingsformulier te verkrijgen bij het 
secretariaat,  

 Vertrekkende leden dienen een overschrijvingsformulier te halen bij de 
nieuwe vereniging. 

  Nadere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat. 
 
Secretariaat: J v Hest. 
Adres:Wittemstraat 78, 
5036 AN Tilburg 
tel.  013-4680308 
sjefvanhest@home.nl 

 
AFWIJKINGEN VAN BOVENSTAANDE REGELS ZIJN ALLEEN TOEGESTAAN 
NA GOEDKEURING DOOR HET BESTUUR VAN DE vv.SVG. 

Wij wensen u een prettige tijd bij onze vereniging toe. 

Het bestuur van vv.SVG  


