Inschrijfformulier R.K.V.V. Reusel Sport

Lever dit formulier uitgeprint of ingescand in
bij de ledenadministratie:
Post: Jorg Heesters - Julianaplein 30 - 5541 CT - Reusel
E-mail: secretaris@reuselsport.nl

In te vullen door de administratie
Datum ontvangst:

Verwerkt door:

Datum verwerkt:

Relatienummer:

Welkom bij Reusel Sport! Om u aan te melden vragen we u onderstaande gegevens duidelijk leesbaar in te
vullen.

Basisgegevens
Achternaam
Tussenvoegsels
Voorletters
Roepnaam
Geslacht

O Mannelijk

O Vrouwelijk

Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Vast telefoonnummer
Mobiel nummer*
Eventueel 2e e-mailadres
Eventueel 2e mobiel nummer*
*Vul de velden “Mobiel nummer” en “Eventueel 2e mobiel nummer” alleen als dat het nummer is van een
mobiele telefoon van het lid dat zich aanmeldt.

Ga verder op bladzijde 2 voor de overige gegevens
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Contactgegevens Ouders/Verzorgers
Voor jeugdleden laten we de communicatie via de ouders/verzorgers verlopen. Dat doen we tot en met
het seizoen waarin een lid de leeftijd van 18 jaar bereikt. Aan het einde van dat seizoen ontvangt u van
ons een bericht waarin wij voorstellen om het contact voortaan via het lid zelf te laten verlopen. Die
keuze leggen we éénmalig aan u voor. Kiest u er dan voor dat het contact nog steeds via de
ouders/verzorgers blijft lopen, dan bent u er daarna zelf verantwoordelijk voor om dit, indien gewenst,
nog aan te laten passen. Voor dit contact met de ouders/verzorgers vragen we u deze gegevens in te
vullen.
Mobielnummer vader / verzorgende 1:
E-mail adres vader / verzorgende 1:
Mobielnummer moeder / verzorgende 2:
E-mail adres moeder / verzorgende 2:
Op het moment dat het contact via het lid zelf gaat verlopen, zullen wij deze gegevens verwijderen uit onze administratie.

Pasfoto
Ben je geboren in 2009 of eerder? Lever dan een pasfoto mee in.

Legitimatie
Ben je op moment van aanmelding 16 jaar of ouder? Lever dan een kopie van een geldig
legitimatiebewijs mee in en vul tevens de volgende gegevens in:
Type legitimatiebewijs
Nummer

Overschrijving
Wil je overgeschreven worden vanuit een andere vereniging? Vul dan onderstaande gegevens in
KNVB relatienummer:
Huidige vereniging:

Bijzonderheden
Zijn er bijzonderheden ten aanzien van de speler/speelster waar we rekening
mee dienen te houden? Zo ja, dan nemen we contact op.

Ja

Nee

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Reusel Sport om per jaar het verschuldigde
contributiebedrag en, indien van toepassing, de kosten voor gele en rode kaarten af te schrijven van:
IBAN
t.n.v.
Ik heb kennis genomen van de gedragsregels van Reusel Sport en zal me aan deze regels houden.
Datum:

Handtekening:
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Bepalingen lidmaatschap/contributie Reusel Sport seizoen 2020-2021
Alle spe(e)l(st)ers en vrijwilligers van Reusel Sport dienen lid te worden van de vereniging in verband met de
lopende aansprakelijkheids-, en ongevallenverzekering bij de KNVB. Leden komen enkel in aanmerking voor deze
verzekering als deze aangemeld zijn bij de KNVB. De jaarcontributie is voor leden van Reusel Sport conform
onderstaand overzicht.
Actieve/Voetballende leden:
Senioren

Geboren in 2001 of eerder

€

195,00

Jeugd

•
•

•

•

O19 / O18

Geboren in 2002 of 2003

€

155,00

•

O17 / O16

Geboren in 2004 of 2005

€

140,00

•

O15 / O14

Geboren in 2006 of 2007

€

135,00

•

O13 / O12

Geboren in 2008 of 2009

€

130,00

•

O11 / O10

Geboren in 2010 of 2011

€

120,00

•

O9 / O8

Geboren in 2012 of 2013

€

120,00

Actieve leden met functie ontvangen een korting van € 25,00.
Gezinnen/Samenwonenden die een 3e en volgende kind aanmelden krijgen korting. Deze korting bedraagt de
helft van de contributie van het jongste kind. De korting is alleen van toepassing zolang alle kinderen in de
jeugd voetballen. Zodra een kind naar de senioren gaat telt het niet meer mee in de telling voor de korting.
In bovenstaande bedragen is € 20,00 inbegrepen waarvoor je in oktober/november een set loten ontvangt ter
waarde van € 20,00 voor de nieuwjaarsloterij. Door deze loten te verkopen aan familie, vrienden, kennissen
etcetera kun je deze € 20,00 van je contributie terugverdienen.
Rustende leden
Rustende leden met functie
Mini’s (geboren in 2014 of later én niet spelend in O8)

•
•
•
•

€
€
€

60,00
0,00
0,00

Afwijkende contributiebedragen worden door het bestuur bepaald.
De contributies worden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering in september/oktober van elk lopend
seizoen en gelden dan vanaf het daaropvolgende seizoen.
De contributie zal in oktober/november van elk jaar geïncasseerd worden.
Bij aanvang van een lidmaatschap loopt dit van de periode 01 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar en
deze wordt automatisch jaarlijks verlengd.

Opzeggen/Contributieteruggave
•
Opzegging van het lidmaatschap dient voor 01 juni schriftelijk per mail of post te geschieden. Voor emailadressen en/of adres zie de kop van dit formulier.
•
Bij niet tijdig afmelden zal er geen contributierestitutie plaatsvinden. Mocht hierin een uitzondering worden
gemaakt dan beslist het bestuur van Reusel Sport.
•
Indien de contributie niet is voldaan zal betrokken speler/speelster aangetekend worden op een “zwarte” lijst
en zal niet gespeeld mogen worden totdat de contributie is voldaan. Bij verzoek om overschrijving naar een
andere vereniging zal hieraan pas medewerking verleend worden als de volledige contributie is voldaan door
de betrokken speler/speelster.
Overschrijving
Nieuwe leden die de afgelopen drie jaar lid zijn geweest bij een vereniging die is aangesloten bij de KNVB dienen
zorg te dragen voor overschrijving vanuit hun voormalige club. Dit zal door Reusel Sport verder verzorgd worden.
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Ik ben voor Reusel Sport inzetbaar als vrijwilliger:
Naam:

M/V

Adres + woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Beroep:
Ik ben ouder/verzorger van:

M/V

Geboortedatum:
O Wedstrijdactiviteiten
O Scheidsrechter
O Trainer/Coach
O Teambegeleiding
O Sponsoractiviteiten
O PR & Media activiteiten

O (Jeugd)Toernooien
O Nevenactiviteiten

Het organiseren van zaken rondom de te spelen wedstrijden van onze
(jeugd)teams.
Het fluiten van (jeugd)wedstrijden op zaterdagen of seniorenwedstrijden op
zondagen.
Het verzorgen van trainingen van (jeugd)teams, evenals begeleiden bij
wedstrijden.
Het in goede banen leiden van activiteiten rondom een team, zoals
begeleiden bij een wedstrijd en verzorgen van de communicatie.
Het organiseren en uitwerken van diverse activiteiten rondom sponsoring.
Betrokken zijn en helpen bij diverse activiteiten buiten het voetbal, zoals het
bijhouden van de website, schrijven van verslagen tbv website, krant,
weekbladen, social media.
Het organiseren van thuistoernooien en coördineren van de inschrijvingen
van uittoernooien.
Het organiseren van en/of helpen bij diverse activiteiten die naast de
trainingen en wedstrijden worden georganiseerd.

O Anders, namelijk

Ik ben inzetbaar voor:

O 1-5 uur per week
O 5-10 uur per week
O 10 uur of meer per week
O anders, namelijk

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. Heb je vragen of suggesties? Mail naar
secretaris@reuselsport.nl.
Indien je je aanmeldt als vrijwilliger bij Reusel Sport/CoTrans zullen wij hierover contact met je opnemen.
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