
Inschrijfformulier seizoen 2020-2021 

 

              

              

              

       

 

Achternaam:  ………………………………………………………..  Voorletters: …………………………...........  M/V 

Voornaam:  …………………………………………………………  Geb. datum: ……………………………………… *) 

*)  NB: voor nieuwe leden vanaf 14 jaar s.v.p. een kopie ID - bewijs meeleveren. 

 

 

 

Adres:   …………………………………………………………  Huisnummer: ……………………………………… 

Postcode:  …………………………………………………………  Woonplaats: ……………………………………… 

 

             

  

Telefoon (vast):  ………………………………………………………..  Mobiel:  …………………………………….. 

 

E-mailadres:  ……………………………………………………….  

 

 

 

 

De betaling van de contributie is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt bij inschrijving de contributie en (eenmalig) 

het inschrijfgeld direct zelfstandig overmaken op rekeningnummer NL14 INGB 0000 2659 36 ten name van  v.v. De 

Wherevogels onder vermelding van naam en voorletters van het lid. 

Doet u dat niet dan ontvangt u binnen circa 4 weken na inschrijving per mail een factuur voor de contributie en het  

inschrijfgeld, aangevuld met administratiekosten ad € 10,00. Deze factuur zal worden gemaild naar het bij ons 

bekende mailadres.  Als u geen mailadres hebt wordt de factuur per post aan u verstuurd; de administratiekosten 

bedragen dan € 15,00. 

 

 

 

 

Contributie seizoen 2019/2020   € …………………….. 

 

Inschrijfgeld:     €        12,50 +  

       

Totaal bedrag:     € ……………………..* 

 

 

 

 

U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de ledenadministratie: 
 

Per adres:   Sandra Kooij 

                     Arestraat 47                             Telefoon: 06-42457610 

                     1445 EJ  Purmerend                Email: ledenadministratie@wherevogels.nl 

Persoonsgegevens (blokletters s.v.p. !) 

 Adresgegevens  (blokletters s.v.p. !)  

Contactgegevens 

Betaling van de contributie is uw eigen verantwoordelijkheid                                                                                                    

Contributie & inschrijfgeldberekening  (zie de Bijlage en onze website: Clubinfo > Contributie) 



Toestemmingsverklaring  
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s 

en filmpjes van u op INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om 

ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik v.v. De Wherevogels toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

� Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op INTERNET, APPS, SOCIAL MEDIA en in de KANTINE. 

� Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto: 

□ OP DE WEBSITE    □ WHEREVOGELS FACEBOOK 

 

� Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere leden mij 

kunnen benaderen. 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. 

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Op onze website wordt de privacyverklaring van v.v. De Wherevogels vermeld. Wij adviseren u die te lezen. 

 

 

 

 

AKKOORDVERKLARING (Voor leden jonger dan 18 jaar tekent een ouder of verzorger) 

 

Door ondertekening verklaart u dat alle door u verstrekte gegevens op dit formulier waarheidsgetrouw zijn en 

verklaart u akkoord te zijn met het feit dat deze gegevens  worden opgenomen in het ledenbestand van v.v. De 

Wherevogels en het ledenbestand van de KNVB. Tevens is de inhoud van de bijlage 2020-2021 betreffende 

inschrijving en vrijwilligersbijdrage door u gelezen en akkoord verklaard. 

 

 

 

Datum:  ……………………………………… Handtekening:               ………………………………………………………….. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Bijlage:  inschrijving en vrijwilligersbijdrage versie 2020 – 2021. 
NB: deze bijlage hoeft u niet mee te sturen en is voor uw eigen informatie. 

 

 

Nieuwe inschrijving bij De Wherevogels: 

Om u als nieuw lid in te kunnen schrijven bij de Wherevogels hebben wij de volgende gegevens van u nodig: 

 Het volledig ingevulde en ondertekende Inschrijfformulier. Voor jeugdleden onder 18 jaar moet het 

formulier ondertekend worden door een ouder of verzorger. 

 Een kopie van een geldig legitimatiebewijs als het aspirant-lid 14 jaar of ouder is. 

Indien er een wachtlijst is, zal er tijdig contact met u worden opgenomen. 

 

Contributie 

De betaling van de contributie is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt bij inschrijving de contributie en 

(eenmalig) het inschrijfgeld direct zelfstandig overmaken op rekeningnummer NL14 INGB 0000 2659 36 ten 

name van  v.v. De Wherevogels onder vermelding van naam en voorletters van het lid. 

Doet u dat niet dan ontvangt u binnen circa 4 weken na inschrijving per mail een factuur voor de contributie 

en het  inschrijfgeld, aangevuld met administratiekosten ad € 10,00. Deze factuur zal worden gemaild naar 

uw bij ons bekende mailadres.  Is uw mailadres gewijzigd, dan dient u onze ledenadministratie daarvan per 

omgaande in kennis te stellen:  ledenadministratie@wherevogels.nl 

Als u geen mailadres hebt of het mailadres niet actief (meer) is wordt de factuur per post aan u verstuurd; 

de administratiekosten bedragen dan € 15,00. 

Indien de betalingstermijn van 2 weken na factuurdatum wordt overschreden impliceert dat uitsluiting van 

wedstrijden en trainingen. 

 

Voor het seizoen 2020 – 2021 zijn onderstaande contributies verschuldigd. 

(NB: Bij indeling in een team na 1 januari bent u de helft van de contributie verschuldigd. 

 

  

Categorie Leeftijdscategorie op 1 januari Contributie Selectie 

Senioren (zondag) geboren voor 1-1-2002 225,00 255,00 

Senioren (zaterdag) geboren voor 1-1-2002 225,00   

Special Forces geboren voor 1-1-2002 140,00   

O 19/18 geboren op of na 1-1-2002 t/m 31-12-2003 220,00   

O 17/16  geboren op of na 1-1-2004 t/m 31-12-2005 205,00   

O 15/14 geboren op of na 1-1-2006 t/m 31-12-2007 190,00   

O 13/12  geboren op of na 1-1-2008 t/m 31-12-2009 175,00   

O 11/10  geboren op of na 1-1-2010 t/m 31-12-2011 165,00   

O 9/8 geboren op of na 1-1-2012 t/m 31-12-2013 155,00   

Kabouters (2014/2015) 80,00   

Peuters (2015/2016) 12,50   

Vets Just4Fun geboren voor 1-1-1985 50,00   

Walking Football geboren voor 1-1-1965 50,00   

Meetrainen   90,00   

 

 

Voor het 3e lid uit een gezin geldt een korting van 50% 

Voor het 4e lid en meer gezinsleden geldt een korting van 75%  

 

 

 

 



 

 

LET OP: 

1. Indien het nieuwe lid ouder is dan 14 jaar, òf 14 jaar wordt in het jaar van inschrijving, bent u verplicht een 

kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. 

 

Bij inschrijving dient inschrijfgeld te worden voldaan. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per lid. 

 

2. Na ontvangst van het inschrijfformulier zullen uw gegevens doorgegeven worden aan de betreffende 

coördinator. Deze zal contact met u opnemen over de teamindeling en de trainingstijden. 

 

 

Opzegging: 

Opzegging van het Wherevogels lidmaatschap dient, conform de KNVB-richtlijnen, voor 15 juni plaats te 

vinden. Zonder bericht wordt na 15 juni het Wherevogels lidmaatschap automatisch verlengd voor één jaar.  

Opzegging kan alleen geschieden door een email te sturen naar ledenadministratie@wherevogels.nl 

 

Overschrijving naar een andere voetbalvereniging:  

Voor het overschrijven naar een andere voetbalvereniging dient eveneens het Wherevogels lidmaatschap, 

conform de KNVB- richtlijnen, voor 15 juni te worden opgezegd. 

Op de website van Wherevogels kunt u het overschrijfformulier downloaden en vervolgens uitprinten. 

Wanneer de volledige contributie bij v.v. De Wherevogels en eventuele andere verplichtingen in het lopende 

seizoen zijn voldaan en eventuele in bruikleen ontvangen kleding of andere ter beschikking gestelde zaken zijn 

ingeleverd, kunt u overschrijven naar een andere voetbalvereniging. Gezien de tijd die gemoeid gaat met de 

afwikkeling is het raadzaam tijdig actie te ondernemen. 

 

LET OP: De KNVB accepteert geen overschrijving meer na 15 juni van het lopende seizoen! 

 

Sportkleding: 

Voor sportkleding van de v.v. De Wherevogels kunt u uitsluitend terecht bij: 

 

Sport 2000 

Dubbele Buurt 23  

1441 CT  Purmerend. 

 

 

 

LET OP! ZEER BELANRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE 
 

 

VERPLICHTE VRIJWILLIGERSBIJDRAGE 

Van elk lid wordt geëist een vrijwilligersbijdrage te leveren aan de vereniging, met dien verstande dat leden 

t/m 18 jaar worden vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers. Dat kan als “vaste vrijwilliger” of door het 

vervullen van vrijwilligersdiensten. Deze verplichting wordt uitvoerig beschreven op onze website,  zie 

daarvoor: www.wherevogels.nl > Diensten > Procedure Kantinediensten. 

 

Als men zich aansluit bij een vereniging en daardoor verplicht is contributie te voldoen mag men niet 

aannemen dat met uitsluitend de contributiebetaling een dienst wordt gekocht. Met de contributie wordt de 

vereniging in staat gesteld de vaste kosten gedurende het seizoen te voldoen, zoals veldhuur, gemeentelijke 

en andere belastingen, verlichting, verwarming en water, materiaalkosten als ballen, doelnetten etc., etc.   

Extra kosten, zoals voor kantinepersoneel, schoonmakers, ballenhok- en onderhoudsmedewerkers zullen 

vermeden moeten worden om de contributie niet onnodig hoger uit te laten vallen. Om die reden wordt van 

elke ouder en lid (vanaf 18 jaar) verwacht te assisteren met de wekelijkse werkzaamheden die voortvloeien bij 

de uitvoering van onze voetbalvereniging. Dit zijn “lichte werkzaamheden”, zoals  b.v. het verzorgen van thee 

of limonade voor de spelers tijdens de rust, assistentie van het kantinepersoneel of onderhoudsploeg, e.d.   



 

 

Gezien het aantal leden wordt gemiddeld 1x tot 2x per seizoen een dagdeel (ochtend/middag) een beroep 

op u gedaan. Indien u niet aan deze verplichting voldoet zal automatisch tot schorsing worden overgegaan. 

Uw voetbalclub wordt dóór en vóór de leden draaiende gehouden.  

 

Voor kadervrijwilligers (teamleiders of -leidster, trainers, commissieleden, kader kantinepersoneel e.d.) is de 

verplichting uiteraard niet van toepassing. 

 

ONDERSCHEID TUSSEN VASTE VRIJWILLIGERS en VRIJWILLIGERSDIENSTEN 

Er zijn twee verschillende manieren om de vrijwilligersbijdrage te verrichten bij v.v. De Wherevogels, namelijk 

als “vaste vrijwilliger” of door middel van een vrijwilligersdienst. 

 

VASTE VRIJWILLIGER 

Een “vaste vrijwilliger” is een persoon die regelmatig een kaderfunctie binnen de vereniging uitvoert, 

bijvoorbeeld als  teamleider, trainer, commissielid, medewerker kantinedienst, (club)scheidsrechter, 

onderhoudsmedewerker etc. etc. Kortom:  vrijwilligers die regelmatig hand- en spandiensten verrichten voor 

de vereniging en achtergrondinformatie hebben ontvangen om de betreffende functie goed uit te voeren. 

 

VRIJWILLIGERSDIENST 

Een vrijwilligersdienst impliceert dat men deze “vaste vrijwilligers” ondersteunt met de werkzaamheden. 

Ondersteuning is onder meer noodzakelijk bij: 

• Kantinediensten 

• Onderhoud (klusteam) 

• Ballenhokdiensten (verzorging thee/limonade, oplevering kleedkamers en schoon houden van de 

accommodatie) 

• Toernooien 

 

 

 

DE “UW WHEREVOGELS VACATUREBANK” (AFGEKORT DE UWV VACATUREBANK) 

Iedere ouder/verzorger of lid ouder dan 18 jaar, die nog geen vaste vrijwilligersfunctie vervult binnen 

Wherevogels, kan solliciteren naar  één van de vele vacatures, die worden vermeld op onze website inclusief 

taakomschrijving en functie-eisen. 

 

Solliciteren kan door een mail te sturen naar UWV@wherevogels.nl 

 

Door aanmelding op één van de vacatures heeft u dus de mogelijkheid een vrijwilligerstaak te kiezen die u 

leuk lijkt of bij u past. En met deze aanmelding vervalt tegelijk de persoonlijke plicht voor een andere 

vrijwilligersdienst binnen Wherevogels, zoals de ondersteuning van bijvoorbeeld de vaste kantineploeg. 

 

Indien ouders/verzorgers en/of leden ouder 18 jaar niet inschrijven op één van de vacatures en zich ook niet 

aanmelden voor de vrijwilligersdienst als hun team verzocht wordt om de vaste kantineploegen te 

ondersteunen met de werkzaamheden, dan zal het bestuur hen inroosteren voor één van de nog in te vullen 

vacatures. 

 

 

 

 


