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Dit formulier volledig ingevuld verzenden naar: 

secretariaat S.V. Zeist, Frank van Borselenlaan 5,  3703 BA Zeist 

of digitaal versturen naar: 

secretariaat@svzeist.nl 

 

Seizoen 2020-2021 

Achternaam:  Geboortedatum:  

Voorletters:  Geslacht: *) Man / vrouw  

Roepnaam:  Geboorteplaats:  

Adres:  Geboorteland:  

Postcode:  Nationaliteit:  

Woonplaats:  Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Eventuele vorige 
vereniging: 

 

li
d

: Spelend *) jeugd / senior / zaal   

Niet 
spelend 

*) jeugd / senior / donateur KNVB Relatienummer: 
In te vullen door ledenadm. 

 

 

 
Betaling d.m.v. machtiging automatische incasso 
Per seizoen wordt in de maanden september t/m juni (= tien termijnen) de contributie/donatie d.m.v. automatische 
incasso geïnd. LET OP: indien het bankrekeningnummer niet op dit formulier is ingevuld nemen wij de aanmelding niet in 
behandeling! 
 

Ondertekening  

Ondergetekende machtigt S.V. Zeist om de contributie in tien termijnen per seizoen en eventueel de door KNVB aan 
speler opgelegde boetes automatisch te incasseren van het hieronder vermelde rekeningnummer. 
Tevens verklaart hij/zij akkoord te gaan met de op de achterzijde van dit formulier vermelde informatie en de aanvullende 
vragen te hebben ingevuld. Eveneens geeft ondergetekende toestemming om de verstrekte gegevens op te nemen in de 
ledenadministratie van S.V. Zeist, waarbij ook behoort het verstrekken van de hierboven vermelde gegevens aan de 
KNVB. S.V. Zeist zal de gegevens op dit formulier alleen gebruiken waar het voor bedoeld is, en de gegevens niet 
gebruiken voor andere doeleinden. 
notie: De KNVB kan de adresgegevens ter beschikking stellen voor reclame, marketing- en onderzoeksdoeleinden. 
 

IBAN 
(banknummer) 

 Datum:  

Rekeningnummer:  Plaats:  

T.n.v. : 
 

 Handtekening: 
 

1*) 

1*)  Jonger dan 16 jaar?  handtekening van (pleeg)ouders of verzorgers vereist. 
 
*)    Doorhalen wat niet juist is. 
 

Zie achterzijde van dit formulier 

mailto:secretariaat@svzeist.nl


Sv Zeist inschrijfformulier 

017-04-2020 

 

Contributie 

Leeftijdscategorie: bedrag Opmerking(en) 

Jeugd  
(Geboren in 2008 of later) 

€ 147,50 Korting: 2e kind € 20, 3e kind € 40, 4e kind gratis 

Jeugd  
(Geboren in 2002 t/m 2007) 

€ 167,50 Korting: 2e kind € 20, 3e kind € 40, 4e kind gratis 

Senior  
(Geboren in 2001 of eerder) 

€ 240,00  

Senior zaalvoetbal € 150,00 Deelname aan bekercompetitie valt buiten contributie 

Niet spelend jeugd €   70,00  

Niet spelend senior € 120,00  

Donateur €   60,00 Of anders: €                  (minimum bedrag: € 60,00) 

   

 
Gezondheid 
De begeleiding van S.V. Zeist is graag op de hoogte van de fysieke gesteldheid van haar leden.  
Stel ons op de hoogte wanneer het actieve lid een allergie en/of ziekte (zoals astma, diabetes, epilepsie, enz.) heeft die 
kunnen optreden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit.  
Het verstrekken van deze informatie is niet verplicht maar kan in het belang zijn van het lid en biedt ons de mogelijkheid 
om op een juiste manier te handelen, mocht er iets gebeuren. 
 
Heeft het lid een allergische reactie op lichaamsvreemde stoffen? JA / NEE *) 
Zo ja: Waarvoor?  
 
Heeft het lid een aandoening of ziekte? JA / NEE *) 
Zo ja: Welke?  
 
Wordt hiervoor medicijnen gebruikt? JA / NEE *) 
Zo ja: Waar worden deze op geborgen? 
 
Zijn er andere zaken waarvan wij op de hoogte moeten zijn m.b.t. de gezondheid? JA / NEE *) 
Zo ja: Waarvoor?  
 
 

Vrijwilligers 
Vrijwilligerswerk is leuk om te doen en levert veel voldoening, sociale contacten en waardering op. 
Zonder vrijwilligers heeft onze vereniging geen bestaansmogelijkheden en kunt u als lid (of uw zoon/dochter) niet uw 
sport naar behoren uitoefenen. Daarom hanteren we het principe dat ieder lid het Recht moet hebben om te kunnen 
sporten en dat daar de Plicht om vrijwilligerswerk te doen bij hoort.  
 
Vul hieronder in op welke manier u een bijdrage wilt leveren aan de vereniging, als: 
 

 0  Trainer (jeugd/senioren) 0  Scheidsrechter 

 0  Elftalleider (jeugd/senioren) 0  Onderhoud complex 

 0  Mede organiseren toernooien 0  Mede organiseren voetbalactiviteiten 

 0  Communicatie/media 0  Bar-/kantinediensten 

 0  Vormgeven vrijwilligersbeleid 0  Bestuur- of organisatiewerkzaamheden 

 0  Anders, zoals ………   

 

Uittreksel Verenigingsstatuten 

Artikel 2.2: Het verenigingsjaar loopt van één juli t/m dertig juni. 
Artikel 8.3 en 10.3: Beëindiging lidmaatschap dient tenminste vóór 1 juni van het verenigingsjaar, schriftelijk t.a.v. het 
post- of per e-mailadres aan de secretaris kenbaar gemaakt te worden. Het lidmaatschap eindigt gelijk aan het 
verstrijken van het verenigingsjaar waarin werd opgezegd. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk, 
echter de contributieplicht eindigt aan het einde van het verenigingsjaar. 
 

Ballotage 
Het bestuur behoudt zich het recht voor om een aanvraag tot lidmaatschap zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
De weigering wordt schriftelijk medegedeeld. 
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