VOETBAL VERENIGING STREEFKERK
Opgericht: 1 juli 1958
_____________________________________________________________________________________________
DIT DEEL BEWAREN VOOR EIGEN ADMINISTRATIE

Best nieuw lid,
Hartelijk welkom bij Voetbal Vereniging Streefkerk!
Onderstaand de nodige wetenswaardigheden met betrekking tot het lidmaatschap.
Aanmelding
Aanmelding als lid van vv Streefkerk dient te geschieden door het bijgaande aanmeldingsformulier ingevuld en
ondertekend in te leveren bij het secretariaat/ledenadministratie. Mailen is natuurlijk ook geen probleem.
Na aanmelding word je ingeschreven als lid van vv Streefkerk en aangemeld bij de KNVB. Zodra de KNVB een
officieel lidnummer heeft afgegeven, zal iemand van het (jeugd)bestuur contact opnemen om te vertellen in welk
elftal gespeeld zal gaan worden. Ook zal je eerst een bevestiging ontvangen van het secretariaat/ledenadministratie.
Om te kunnen voetballen, is - vanaf JO13 - een spelerspas nodig. De (verplichte en goed
lijkende) foto op deze pas kan straks zelf gedownload worden. De spelerspassen zijn vanaf juli 2017
digitaal. Zonder goede foto is de pas niet geldig en kan er helaas niet gevoetbald worden.
Wil je s.v.p. ook tussentijdse wijzigingen (bv adres, mailadres, telefoonnummer) doorgeven aan het secretariaat.
Contributie
Nadat het aanmeldingsformulier (zie bijlage 1) is ingeleverd, ben je contributie plichtig (zie bijlage 2).
De contributie (weergegeven zijn de bedragen geldig vanaf 1 juli 2020) dient vooraf betaald te worden en bedraagt:
Kabouters (4 en 5 jarigen, alleen training):*
Pupillen (5 t/m 12 jarigen):
Junioren (13 t/m 18 jarigen):
Senioren (19 jaar en ouder):
Niet spelende leden:
Dames-trainingsgroep: **

€
€
€
€
€
€

52,00 per jaar of
87,00 per jaar of
117,00 per jaar of
165,00 per jaar of
78,00 per jaar of
52,00 per jaar of

26,00 per half jaar
7,25 per maand
9,75 per maand
13,75 per maand
6,50 per maand
26,00 per half jaar

Onze voorkeur gaat - mede in verband met kosten - uit naar betaling ineens via Club Collect.
* Alleen als er een kabouterteam is. Kabouters zijn geen lid van de KNVB, spelen geen officiële wedstrijden, alleen
trainingen en mogelijk oefenwedstrijdje. Kabouters mogen uiteraard wel meedoen met door de vereniging
georganiseerde activiteiten.
** Alleen als er een dames-trainingsgroep is. Verder eveneens cf kabouters.
Seizoen
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Wijze van betaling van de contributie
Automatische incasso via Club Collect.
Rabobank-rekeningnummer van vv Streefkerk is NL13 RABO 0361702248.
Opzegging lidmaatschap
Een eventuele opzegging van het lidmaatschap moet tenminste 15 dagen voor het einde van het seizoen (30 juni)
schriftelijk of per mail bij het secretariaat/ledenadministratie gedaan worden. Zolang er géén tijdige afmelding op
het secretariaat/ledenadministratie aanwezig is, blijf je het gehele seizoen nog verplicht contributie af te dragen.
1 juli is namelijk het toetsingsmoment van de KNVB.
Als je lid bent/wordt, ben je altijd tot het einde van het seizoen (30 juni) lid en moet je tot die datum contributie
betalen. Dit komt mede door onze verplichte afdrachten aan o.a. de KNVB. Tussentijds opzeggen houdt dus wel in
dat er gedurende het hele seizoen contributie moet worden betaald.
ledenadministratie: Oude Wetering 18, 2959 GA Streefkerk
onze site: www.vvstreefkerk.nl
Rabobank: NL13RABO0361702248

Sportkleding competitie/vriendschappelijke wedstrijden
De competitie spelende teams zijn verplicht om uit te komen in het verenigingstenue. Zowel voor de pupillen,
junioren als de senioren is het verplicht te spelen in een zwart/blauw gestreept shirt met lange (of korte) mouwen,
een zwarte short en blauw/zwarte kniekousen. Tot op heden lukt het om voor elk team een sponsor te realiseren,
die de kosten voor de verenigingstenues op zich wil nemen.
Tevens dient elk verenigingslid te beschikken over voetbalschoenen. Het is niet toegestaan het kunstgrasveld te
betreden met voetbalschoenen met afschroefbare noppen of vuil schoeisel. Het dragen van scheenbeschermers
tijdens wedstrijden is verplicht.
Trainingskleding, scheenbeschermers, evenals voetbalschoenen, dient iedereen zelf aan te schaffen.
Wassen wedstrijdtenues
De wedstrijdtenues van de senioren worden als regel per team door een daarvoor aangezochte wasvrouw gewassen.
Elke senior dient hiertoe per wasbeurt een kleine vergoeding te betalen.
Bij jeugdteams worden de wedstrijdtenues om toerbeurt door ouders/verzorgers gewassen. De leiders coördineren dit.
Douchen/Kleedruimten
Elk kleedkamer beschikt over tenminste twee douches. Zowel na afloop van de trainingen als na de wedstrijden
is het gebruik maken hiervan zeer aan te bevelen. Men wordt vriendelijk verzocht zowel de douches als de
kleedkamers iedere keer geheel schoon achter te laten. Meld eventuele gebreken zo snel mogelijk bij de leiders en/of
het secretariaat.
Rijden uitwedstrijden
Bij senioren-uitwedstrijden rijden de betreffende spelers bij toerbeurt zelf.
Voor wat betreft de jeugd zal er door de jeugdleiders een beroep worden gedaan op de ouders/verzorgers om
het vervoer om toerbeurt voor zijn/haar rekening te nemen. Let op het gordelgebruik, ook achterin!
Zelfwerkzaamheid
Als vv Streefkerk zijn wij grotendeels zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van onze accommodatie. Dit houdt in
dat wij daartoe op gezette tijden activiteiten dienen te ontplooien. Dit geldt ook voor andere noodzakelijke
functies/taken, zoals scheidsrechter, kantinemedewerker, bestuurskamerdienst etc. Op enig moment kan dus een
beroep gedaan worden op de medewerking van leden vanaf 16 jaar om hierbij behulpzaam te zijn. In bijlage 2 zijn
hiervoor alvast mogelijkheden neergezet.
Dit is verplicht!
Vertrouwenspersonen
Soms gebeuren er op of rondom de voetbalvelden – helaas – dingen waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die
gevoelig liggen. Hierbij kun je denken aan verschillende vormen van ondervonden ongewenst gedrag, zoals (seksuele)
intimidatie, discriminatie, bedreiging, agressie, pesterijen en dergelijke. Hoewel vv Streefkerk zijn uiterste best doet om
als nette vereniging door het leven te gaan kunnen ook wij dit soort zaken natuurlijk nooit geheel uitsluiten.
VV Streefkerk heeft twee vertrouwenspersonen. Meer informatie hierover is te vinden op onze website.
Eigen inbreng
Onze vereniging is een vereniging voor, maar ook en vooral door de leden. Dit betekent dat, wie zich nuttig wil
en kan maken anders dan alleen bij het spelen van een spelletje voetbal, dit altijd kenbaar kan maken aan het
(jeugd)bestuur. We moeten het immers met z'n allen doen!
Gebruik materialen en tenues
Het gebruik van tenues, ballen en andere materialen is uiteraard 'onderdeel' van de contributie. Echter als er per team
aan het einde van het seizoen zaken ontbreken, kunnen deze bij het team (en dus de spelers) in rekening gebracht
worden.
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Wetenswaardigheden
In onze kantine, op onze website, maar ook via mailings worden/zijn diverse ‘instructies’ en andere zaken opgehangen/
gepubliceerd, zoals o.a. richtlijnen voor het gebruik van de velden/het sportcomplex. Gelieve hiervan notie te nemen en
ernaar te handelen!

Gedragscode
Als lid van vv Streefkerk gaat het bestuur er vanuit, dat een ieder weet hoe zich te gedragen. Schelden, vloeken,
discrimineren etc. wordt absoluut niet op prijs gesteld! Elkaar motiveren, stimuleren en enthousiasmeren daarentegen is
zeer gewenst! Plezier is de basis van onze sport.

Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht ons om zorgvuldig om te gaan met uw privacy. Onze
website (en nieuwsbrief) is leuk en informatief door bijvoorbeeld het plaatsen van wedstrijdverslagen en foto's. Volgens
de nieuwe wet is dat zonder toestemming niet mogelijk. Daarom de vraag om toestemming voor:
•
het plaatsen van jouw foto, of die van uw minderjarige kinderen, op o.a. de website;
•
het gebruiken van jouw naam, of die van je minderjarige kinderen, in wedstrijdverslagen;
•
het plaatsen van de elftalindeling op o.a. de website.

Nog vragen?
Voor vragen en/of opmerkingen, waarin dit schrijven niet voorziet, kan contact opgenomen worden met het
secretariaat. Ook bij vragen en/of opmerkingen tijdens het lidmaatschap kun je altijd terecht bij het (jeugd)bestuur.
Tenslotte
Een heel plezierige en sportieve tijd bij Voetbal Vereniging Streefkerk toegewenst!
Namens het bestuur,
Chris de Lange
voorzitter
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Bijlage 1:
AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID VOETBAL VERENIGING STREEFKERK
(inleveren bij het secretariaat/ledenadministratie, adres zie onderaan dit schrijven))
Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Bankrekeningnummer:
Toestemming gebruik naam/foto's voor website (en nieuwsbrief):
O Akkoord
O Niet akkoord
Ik heb al eerder gevoetbald:
O nee
O ja *, bij (naam club):
KNVB-relatiecode:
* Je meldt je aan bij vv Streefkerk met je KNVB-relatiecode. vv Streefkerk voert je in als nieuw lid van de vereniging met als
gevolg dat je - mits de contributie volledig is betaald - automatisch wordt overgeschreven naar vv Streefkerk.

Nieuwe leden vanaf 16 jaar dienen bij dit formulier een kopie van een geldig legitimatiebewijs te voegen.
soort legitimatie: ………………………………………………………….
nummer: …………………………………………………………………..

Datum:

…………………………………………..

Handtekening **:

…………………………………………..

** indien minderjarig dient dit formulier ondertekend te worden door een ouder/verzorger.
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Bijlage 2:
ANTWOORDSTROOK CONTRIBUTIE & VRIJWILLIGERSWERK
(inleveren bij secretariaat/ledenadministratie, adres zie onderaan dit schrijven)
Volledige naam:
Adres:
Woonplaats:
Ik betaal mijn lidmaatschap voor Voetbal Vereniging Streefkerk als
O kabouter (4 en 5 jaar) *
€ 52,00 per jaar of

€ 26,00 per half jaar

O pupil (5 t/m 12 jaar) *

€

87,00 per jaar of

€ 7,25 per maand

O junior (13 t/m 18 jaar) *

€

117,00 per jaar of

€

O senior (19 jaar en ouder) *

€ 165,00 per jaar of

O niet spelend lid *

€

O dames trainingsgroep *

€

9,75 per maand

€ 13,75 per maand

78,00 per jaar of

€ 6,50 per maand

52,00 per jaar of

€ 26,00 per half jaar

Ik betaal mijn contributie via Club Collect (rekeningnummer NL13RABO0361702248).
Info volgt via de penningmeester na aanmelding.

Ik (> 16 jaar) of mijn ouders willen/kunnen wat betekenen voor vv Streefkerk:
O Af en toe bardienst draaien in de ochtend / middag *
O Leider / trainer * van een team worden
O Helpen bij jeugd activiteiten
O Scheidsrechter voor de jeugdteams
O Zitting nemen in een commissie
O ...............
O Wil/kan niets betekenen voor vv Streefkerk, omdat ..............
Datum: ………………………..
Handtekening …………………………………………
* aankruisen wat van toepassing is
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