Sportvereniging DONK
Opgericht 29 oktober 1920
Statutair goedgekeurd
Aangesloten bij de KNVB

Secretariaat:
Mevr. K. de Heij
St. Mariewal 5
2801WS Gouda
Tel. 0182-514138
E-mail:
secretaris@svdonk.nl

Ledenadministratie:
Mevr. E. Nuijen
van der Palmstraat 76
2802VH Gouda
Tel. 0182 581784
E-mail:
ledenadministratie@svdonk.nl

SV DONK – Aanmeldingsformulier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achternaam: …..…………………………………………………………………………. M/V
Roepnaam en voorletters: …………………………….…………………………………………
Geboortedatum: …..………………………………………………………………………………
Adres: …...…………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: .……………………………………………………………………….
Telefoon: ……….…………………………… en/of 06 - ………………………………………
E-mailadres: .……………………………………………………………………………………..
E-mailadres ouders/begeleiders jeugdspeler: …………………………………………………
Telefoon ouders/verzorgers jeugdspeler: …………………………………………………….

Wil lid worden van SV DONK en schrijft in voor (aankruisen wat van toepassing is):
Afdeling Voetbal (competitie)*
Afdeling Recreatie (geen competitie)*
 Pupil, vanaf 7 jaar, zaterdag
J/M
 Niet spelend lid
M/V
 Junior, vanaf 13 jaar, zaterdag
J/M
 Donateur
M/V
 Senior heren, vanaf 19 jaar, zon / zat
 Recreatiesport
M/V
 Senior dames, vanaf 19 jaar, zaterdag
 Veteranen 35+
M/V
 G-voetbal, zaterdag
 Zaalvoetbal heren, s’avonds door de week
* zie ook Verenigingsinformatie
•
•
•
•
•

•
•
•

Was/is lid van: ……………………………………………………………………………
Laatste speelseizoen, welk elftal: ………………………………………………………
Is lid van de KNVB:
Ja/Nee
KNVB bondsnummer: ……………………………………………………………………
Nieuwe leden die competitievoetbal willen gaan spelen, dienen een identiteitskaart
(paspoort, rijbewijs of …..) en het ID nummer te tonen en in te vullen.
Soort identiteitskaart: …………………………………………………………………….
ID nummer: ……………………………………………………………………………….
Het lidmaatschap en dus ook de contributieverplichtingen gaat u aan voor minimaal één
seizoen. Verplichtingen lopen, zonder schriftelijke opzegging, automatisch door. Het
seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Nieuwe senior leden krijgen een kennismakingsgesprek met een vertegenwoordiger van
de betreffende commissie.
Ouders/verzorgers van jeugdleden krijgen een kennismakingsgesprek en na 2 maanden
een evaluatiegesprek.

Aansprakelijkheid
Door deel te nemen aan activiteiten op het terrein van DONK, in welke vorm
dan ook, aanvaardt u het risico op letsel, beschadiging of diefstal van bezittingen door wie of
wat ook ontstaan.
De vereniging DONK is daarvoor niet aansprakelijk.
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Organisatie
De vereniging stelt de leden in staat om hun hobby te kunnen uitoefenen, dat
wordt o.a. mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers.
Om een optimaal functioneren van de vereniging te waarborgen vragen wij leden vanaf 16
jaar en de ouders van jeugdleden jonger dan 16 jaar zich beschikbaar te stellen voor
vrijwilligerswerk binnen onze vereniging. U kunt dan ook worden benaderd door onze
vrijwilligerscoördinator
Verenigingsinformatie
Voor onze Verenigingsinformatie, Contributies, Huishoudelijk Reglement, Privacy Beleid en
overige informatie verwijzen wij naar onze website www@svdonk.nl
Ik geef de SV DONK hierbij toestemming voor:
 Publiceren van speelschema’s, wedstrijduitslagen, foto’s en filmpjes waarop u te zien
bent op de DONK website, social media, Apps en gebruik op de Club TV van de SV
DONK.
 Mijn naam en telefoonnummer, via onze afgeschermde ledenadministratie, beschikbaar
te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen.
 Mij gedurende 50 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor
bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 Automatische incasso van Contributie( periodiek), inschrijfgeld en Boetes KNVB
Contributie wordt per kwartaal via automatische incasso geïncasseerd.
Aanmeldingskosten voor competitie spelende leden 18 jaar en ouder € 10,-, overige € 5,Uw I-ban banknummer: ……………………………………………………………………….
Ten name van: …………………………………………………………………………………
Handtekening Nieuw Lid:
(Indien minder jarig Ouder verzorger)

……………..…………………………..

Naam Ouder/verzorger:………………………………………………………………………….

Aanmelding is alleen geldig als het formulier volledig en naar waarheid is
ingevuld.
Akkoord vereniging
Verenigingsfunctionaris heeft het Aanmeldingsformulier, waaronder het ID nummer en
Toestemmingsverklaring, van het lid gecontroleerd.
Gouda, dd. ………………………………………..
Handtekening en naam verenigingsfunctionaris:
………………………………
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