Voetbalvereniging SEC

HIER PASFOTO

Locatie: Bosstraat 88, Soest

BIJVOEGEN

Telefoon: 035 6015799
IBAN : NL22INGB0003268330
Postadres: Postbus 36, 3760 AA Soest
Opgericht 1 augustus 1938
KNVB rel. nummer: BBBZ146

Aanmeldformulier VV SEC

emailadres: ledenadministratie@vvsec.nl

Betreft aanmelding voor de afdeling *: Jeugd / Zaterdag / Zondag / Zaal / Niet spelend lid / Trainend lid
* Doorhalen wat niet van toepassing is a.u.b.

Indien bekend team:…………………………………………
Achternaam:...........................................
Voornamen:..........................................................
Tussenvoegsel:.......................................
Adres:....................................................................
Postcode:................................................
Woonplaats:..........................................................
Emailadres:................................................................................................. Geslacht:Man/vrouw*
Telefoon:................................................
Nationaliteit:.........................................................
Geboorteplaats:.....................................
Geboortedatum:...................................................
Soort ID bewijs:......................................
ID nummer............................................................
Indien bekend KNVB rel. nr.:…………………….

Ondergetekende aanvaardt hiermede dat de Voetbalvereniging SEC lid is van de KNVB met de daaraan
verbonden rechten en plichten. Hij/zij verklaart hierbij geen lid te zijn van een andere [zaal]voetbalvereniging
en geen contributieschuld te hebben bij een andere [zaal]voetbalvereniging.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende jaar. Opzegging door een lid dient
schriftelijk te geschieden door vóór 1 juni een e-mail te sturen naar ledenadministratie@vvsec.nl, dan wel op
een van de andere wijze zoals in de statuten is bepaald. Vindt opzegging van of door een lid plaats na 1 juni,
dan is het lid de volledige contributie over het volgend verenigingsjaar verschuldigd.

MACHTIGING AUTOMATISCHE BETALING
Ik verleen Voetbalvereniging SEC hierbij, tot wederopzegging, machtiging om de contributie en andere
bedragen automatisch van mijn bank- of girorekening af te schrijven [contributie in één termijn in augustus].
U kunt, indien u dat wenst, deze toestemming tot automatisch afschrijven intrekken door, binnen 56 dagen na
afschrijving, uw bankinstelling opdracht geven het bedrag op uw rekening terug te storten.
Datum:.......................................................Plaats:.............................................................................
Handtekening*:.......................................................IBAN*:...............................................................
*Indien de aanmelder jonger is dan 16 dient de ouder/verzorger dit formulier te ondertekenen en zijn/haar IBAN in te vullen.
Belangrijk: Dit formulier wordt alleen in behandeling genomen indien er een recente pasfoto is bijgevoegd.
Dit geldt voor spelers vanaf 11 jaar.
VV SEC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacy policy, welke u
op onze site vindt, kunt u lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Gedragscodes / richtlijnen voor leden van VV SEC

Als lid van voetbalvereniging SEC maak je deel uit van een vereniging en meestal van een team. Bij het
lidmaatschap horen niet alleen rechten, maar zeker ook plichten. Hierbij tref je een aantal richtlijnen waaraan
leden van SEC zich moeten houden.
Respect voor de vereniging:
Leden van SEC zullen zich te allen tijde houden aan de binnen de club geldende regels. Ieder verenigingslid
leeft deze regels na en dient een ander, indien aan de orde, aan te spreken op wangedrag. Onder wangedrag
wordt verstaan vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met de algemeen
geldende regels en wetten. Tevens dient ongeoorloofd gedrag gemeld te worden aan één van de aanwezige
bestuursleden, welke passende maatregelen zal nemen.
Respect voor leden onderling:
Onderlinge communicatie dient te geschieden op basis van openheid en eerlijkheid. Leden communiceren
met elkaar in plaats van over elkaar. Tevens zal men leden te allen tijde aanmoedigen, zonder daarmee
iemand af te kraken.
Respect voor anderen:
Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik wordt niet geaccepteerd. Verbaal en fysiek geweld, grove
beledigingen aan het adres van leden, bezoekers, tegenstanders, scheidsrechters en andere derden wordt
niet geaccepteerd. [Seksuele] Intimidatie en/of discriminatie jegens wie dan ook wordt niet getolereerd.
Respect voor elkaars gezondheid:
Leden van SEC zullen de rookverboden in de kleedruimtes en/of kantine, zowel bij thuis als uitwedstrijden
respecteren. Tevens is het gebruik van soft- en harddrugs ten strengste verboden.
Respect voor eigen en andermans bezittingen:
Leden van SEC zijn aansprakelijk voor schade door hem/haar aangericht. Tevens zien onze leden er op toe dat
anderen niet in de kleedkamers en/of het veld komen, als deze anderen daar niet behoren te zijn. Leden zien
tevens toe op het gedrag in de kleedkamer, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.
Respect voor opgelegde sancties:
Ieder lid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sancties/strafmaat naar
aanleiding van een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in
rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende lid.

