AANMELDINGSFORMULIER LID
S.V. BORGER
S.v.p. alle drie de formulieren (Aanmeldingsformulier lid, Machtigingsformulier lid en Vrijwilligerswerk binnen
SV Borger) invullen en opsturen. Alleen dán kan een nieuw lid worden aangemeld.

Achternaam
(inclusief voorvoegsels voluit)

Roepnaam
Geboortedatum
Pasfoto

Let op: pasfoto bij aanmelding meesturen als het nieuwe
lid geboren is voor 1 januari 2006 geboren is.

Straat
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiele nummer
E-mail
Indien 16 jaar of ouder:

type identiteitsbewijs
nummer
identiteitsbewijs
•
•
•
•
•
•

Wil je spelend/niet spelend lid worden?
Ben je de afgelopen 5 jaar lid geweest van een voetbalvereniging? Ja/Nee
Zo ja, van welke vereniging? _________________________________
Wil je 35+/45+ voetbal spelen? Ja/Nee
Ben je al bondslid? Ja/Nee
Zo ja, wat is je bondslidnummer? _________________________________

Wij willen graag weten waarom je voor onze vereniging kiest. Hieronder
staan een aantal opties. o Vrienden/familie o Evenement o Sportdorp
o Website
o Anders nl. _________________________________________________
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MACHTIGINGSFORMULIER LID
S.V. Borger
Naam nieuw lid
(inclusief voorvoegsels voluit)

Naam rekeninghouder
IBANBankrekeningnummer
Adres rekeninghouder
Rekeninghouder verleent S.V. Borger in Borger tot wederopzegging machtiging de door
hem/haar verschuldigde contributie en bijdrage kledingfonds en boetes af te laten
schrijven van zijn of haar bankrekening per:
o Kwartaal
o Halfjaar
o Jaar
Daarnaast verklaart rekeninghouder zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die
door de bankinstellingen daarvoor zijn of zullen worden vastgesteld.
Terugboeking afschrijving
Indien u het met een afschrijving van uw rekening via deze machtiging niet eens bent, kunt u binnen
8 weken aan uw bank opdracht geven het bedrag terug te storten op uw rekening.
Intrekken machtiging
De gegeven machtiging kunt u altijd weer intrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de
penningmeester van S.V. Borger (penningmeester@svborger.com).
Lidmaatschap
Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan en loopt tot het einde van het verenigingsjaar. Als u het
nieuwe verenigingsjaar geen lid meer wilt zijn, moet uw opzegging uiterlijk 31 mei van het lopende
verenigingsjaar schriftelijk bij de secretaris (secretaris@svborger.com) binnen zijn. Opzeggen ná 31
mei van het lopende verenigingsjaar betekent dat u de contributie voor het gehele (nieuwe)
verenigingsjaar verschuldigd bent.
Ondergetekende is bekend met het huishoudelijk reglement en Privacy Policy zoals dat is opgenomen
op de website van S.V. Borger.

Datum:
Handtekening:
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VRIJWILLIGERSWERK BINNEN
S.V. BORGER
Wij hopen dat u of uw kind veel voetbalplezier bij onze vereniging heeft. Om alles binnen
onze vereniging goed te kunnen organiseren hebben wij vrijwilligers nodig. In de
gedragscode van SV Borger is opgenomen dat leden en ouders van jeugdleden naar
vermogen vrijwilligerswerk doen. Het vinden van vrijwilligers is niet altijd eenvoudig. Wij
maken als club graag gebruik van uw inzet en kwaliteiten. Daarom vragen wij u, naast het bij
toerbeurt verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden en wassen van het wedstrijdtenue, aan
te geven voor welke taken wij een beroep op u mogen doen. Wij verzoeken u dit formulier in
te vullen en met het inschrijfformulier in te leveren.
Binnen onze vereniging kennen wij de volgende vrijwilligerstaken:
O kantinedienst
O gastheer/gastvrouw
O (jeugd-)leider
O (jeugd-)trainer
O scheidsrechter senioren
O scheidsrechter junioren
O scheidsrechter pupillen
O bestuursfunctie
O lid van een commissie, waarbij diverse functies mogelijk zijn (jeugd, sponsoring,
materialen, kantine, parkbeheer, activiteiten, senioren, PR, secretariaat of financiën)
O ik heb specifieke kennis op het gebied van: ………………………………………….
Wilt u van te voren meer informatie over een bepaalde taak. Laat ons dit dan weten via
secretaris@svborger.com.
Na uw aanmelding nemen wij contact met u op om één en ander verder met u door te
spreken.
Naam nieuw lid .……………………………………………………………………………………………………………
Naam ouder ......................................................................................................................
Telefoon ............................................................................................................................
E-mail ................................................................................................................................
Met het ondertekenen van bovenstaande formulieren gaat u automatisch akkoord dat uw gegevens gebruikt
kunnen worden voor bepaalde doeleinden, zoals bijv. een team-groepsapp.
S.V. Borger gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Zie onze Privacy Policy op www.svborger.com
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CONTRIBUTIEOVERZICHT
SV BORGER
Onderstaand vindt u een overzicht van de contributie van de verschillende leeftijdscategorieën voor
het seizoen 2021-2022.
Bij SV Borger kan de contributie alleen per automatische incasso worden voldaan, hiervoor tekent u
een machtiging in het aanmeldformulier.
Lidmaatschap bij SV Borger loopt van 1 juli t/m 30 juni in het jaar daaropvolgend. Als u het nieuwe
verenigingsjaar geen lid meer wilt zijn, moet uw opzegging uiterlijk 31 mei van het lopende
verenigingsjaar schriftelijk bij de secretaris (secretaris@svborger.com) binnen zijn. Opzeggen ná 31
mei van het lopende verenigingsjaar betekent dat u de contributie voor het gehele (nieuwe)
verenigingsjaar verschuldigd bent.

Categorie:

Contributie per kwartaal:

Senioren:

€ 45,00

Jeugd:
JO19
JO17
JO15
JO13
JO11
JO9
JO8

€ 41,25
€ 38,75
€ 37,50
€ 37,50
€ 36,25
€ 36,25
€ 36,25

35+/45+ lid:

€ 20,00

Niet spelend lid:

€ 11,25

Inningsdata contributie via automatische incasso:
De kwartaalcontributie omstreeks de volgende data: 16 september 2021, 29 november
2021, 14 februari 2022 en 4 mei 2022.
De halfjaarcontributie omstreeks de volgende data: 29 november 2021 en 4 mei 2022.
De jaarcontributie omstreeks de volgende datum: 29 november 2021.
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