Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure SC Boornbergum’80
						

Jeugdvoetbal - Zaterdagvoetbal - Zondagvoetbal
Optie 1: Aanmelden (zonder overschrijving)
U heeft de afgelopen 3 jaar bij geen enkele voetbalvereniging als spelend lid ingeschreven gestaan.
Indien u bij SC Boornbergum’80 wil komen voetballen en u heeft de afgelopen 3 jaar niet ingeschreven gestaan als spelend lid bij
een andere voetbalvereniging, dan moet u het volgende inleveren bij Gerda de Boer (T. de Boerwei 27, 9212 RJ , Boornbergum):
• een volledig ingevuld aanmeldingsformulier inclusief ondertekening (onder 18: ouder/voogd)
(te downloaden of te printen via onze site);
• een volledig ingevuld machtigingsformulier inclusief ondertekening (onder 18: ouder/voogd)
(te downloaden of te printen via onze site);
• een kopie geldig identiteitsbewijs (vanaf 16 jaar);
• een pasfoto (geldt voor personen die dit kalenderjaar 11 jaar of ouder worden).
Optie 2: Aanmelden (met overschrijving)
U heeft de afgelopen 3 jaar als spelend lid bij een andere voetbalvereniging ingeschreven gestaan.
Indien u bij SC Boornbergum’80 wil komen voetballen en u heeft de afgelopen 3 jaar bij een andere voetbalvereniging als spelend
lid ingeschreven gestaan, dan moet u het volgende inleveren bij Gerda de Boer (T. de Boerwei 27, 9212 RJ , Boornbergum):
• een volledig ingevuld aanmeldingsformulier inclusief ondertekening (onder 18: ouder/voogd);
• een volledig ingevuld machtigingsformulier inclusief ondertekening (onder 18: ouder/voogd);
• een kopie geldig identiteitsbewijs (vanaf 16 jaar);
• een pasfoto (geldt voor personen die dit kalenderjaar 11 jaar of ouder worden);
• een overschrijvingsformulier:
- voor senioren, A-, B- en C -junioren: overschrijvingsformulier amateurvoetbal KNVB
		 (te verkrijgen bij te verlaten vereniging of te downloaden of te printen via onze site)
		 Invullen persoonlijk deel (pag. 1/2), deel in laten vullen door de ledenadministratie van de te verlaten vereniging (pag. 3);
- voor D-, E- en F -pupillen: verklaring speelgerechtigdheid pupillen (te verkrijgen bij te verlaten vereniging of te
		 downloaden of te printen via onze site) in laten vullen door de ledenadministratie van de te verlaten vereniging;
• een ledenmutatiekaart, deze moet door de ledenadministratie van de te verlaten vereniging aan u worden overhandigd;
• een oude spelerspas (geldt niet voor E- en F-pupillen), deze moet door de ledenadministratie van de te verlaten vereniging
aan u worden overhandigd.
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Afmeldprocedure SC Boornbergum’80
Jeugdvoetbal - Zaterdagvoetbal - Zondagvoetbal
Optie 1: Afmelden (zonder overschrijving)
U stopt met voetballen en gaat niet bij een andere vereniging voetballen.
Indien u wilt stoppen met voetballen bij SC Boornbergum’80 en niet bij een andere vereniging gaat voetballen, dan moet
u het volgende inleveren bij Gerda de Boer (adresgegevens zie formulieren):
• een volledig ingevuld afmeldingsformulier inclusief ondertekening (onder 18: ouder/voogd)
(te downloaden of te printen via onze site):
- mondelinge opzeggingen aan leiders/trainers worden niet geaccepteerd;
- uiterste opzegdatum is 1 juni. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één seizoen verlengd.
Optie 2: Afmelden (met overschrijving)
U gaat bij een andere vereniging voetballen.
Indien u bij een andere vereniging gaat voetballen, dan moet u een overschijvingsformulier inleveren bij Gerda de Boer
(T. de Boerwei 27, 9212 RJ , Boornbergum). Dit overschrijvingsformulier kunt u bij uw nieuwe vereniging aanvragen of
downloaden of printen via onze site.
Voor D-, E- en F -pupillen wordt i.p.v. het overschrijvingsformulier een verklaring speelgerechtigdheid pupillen
afgegeven. Dit formulier kunt u bij uw nieuwe vereniging aanvragen of downloaden of printen via onze site.
Zodra onze ledenadministrateur Gerda de Boer het formulier heeft ontvangen, zullen er een aantal controles
plaatsvinden:
• is alle contributie betaald?
• zijn alle eventuele in bruikleen geleverde spullen teruggegeven aan de betreffende leider?
Pas als bovenstaande zaken zijn afgehandeld wordt het overschrijvingsformulier of de verklaring speelgerechtigdheid
pupillen door SC Boornbergum’80 ingevuld en ondertekend. Daarnaast wordt een ledenmutatiekaart bijgevoegd en de
spelerspas (behalve bij E- en F -pupillen) afgegeven.
Nadat al deze zaken geregeld zijn, wordt alles naar de desbetreffende speler verzonden of kan worden opgehaald bij de
ledenadministrateur Gerda de Boer.
De bescheiden hierboven genoemd moeten dan worden ingeleverd bij de nieuwe vereniging, die alles verder afhandelt
met de KNVB.

