
Achternaam       Tussenvoegsel   Voorletters

Roepnaam       Geb. datum   Geslacht: m / v

Straat en huisnummer + toevoeging

Postcode en woonplaats

Beroep (ouder/verzorger)

Telefoon        Mobiel

E-mail adres

Nationaliteit    Legitimatienummer (bijv. paspoort, rijbewijs)

Aanmelding voor: (aankruisen wat van toepassing is)
□  Voetbal  □  Handbal  □  Ondersteunend lid  □  Biljart  □  Jeu de boules

Bent u de laatste drie jaren lid geweest van een andere handbal-/voetbalvereniging?
□  Nee  □  Ja, bij   Bondsnummer

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV Schalkhaar om de aan de vereniging verschuldigde 
betalingen af te schrijven van:
Rekeningnummer (IBAN)   t.n.v.
□  Voetbal 3 termijnen = incasso in september, december en maart
□  Voetbal 2 termijnen = incasso in september en januari
□  Voetbal 1 termijn = incasso in september
□  Handbal: standaard per kwartaal ( 4 termijnen) 
□  Biljart en jeu de boules 1 termijn = incasso in december

Op welk gebied gaat u zich als vrijwilliger voor SV Schalkhaar inzetten?
□  Beheer & onderhoud (schoffelploeg/schoonmaak)
□  Exploitatie/bar-/keukendienst
□  Leider/trainer/begeleiding jeugd
□  Sponsoring
□  Communicatie/representatie
□  Recreatie (organiseren activiteiten)

□  Overig nl.

Ondergetekende verleent eveneens toestemming tot het eventueel opvragen van informatie over het functioneren bij vorige verenigingen, alsook het gedragsconvenant van SV 

Schalkhaar (z.o.z.) te zullen naleven. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart 

ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. 

Het contributiereglement is van toepassing op dit lidmaatschap (zie www.svschalkhaar.nl).

Handtekening (voor jeugdleden te tekenen door ouders/verzorgers):

Dit inschrijfformulier in leveren bij: (Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen)
Voetbal : Willy en Moniek Aarnink, Kolkmansweg 6B , 7433 CL Schalkhaar. Tel. 0570 - 62 94 93
Handbal, Biljart en Jeu de boules: Patricia Krijt, Claes Jansz Visscherstraat 51, 7425 PM Deventer
E-mail: ledenadministratie@svschalkhaar.nl

Pasfoto inleveren? : 
-  Voetbal vanaf JO13 (10 jaar) : met naam + geboortedatum mailen naar ledenadministratie@svschalkhaar.nl
- Handbal : altijd pasfoto digitaal aanleveren (zie informatie op www.svschalkhaar.nl) 
   Ben je 18 jaar of ouder dan tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen.
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Gedragsconvenant (niet meesturen met aanmelding)

Voorbehoud
SV Schalkhaar streeft er naar elk nieuw lid dat zich aanmeldt ook daadwerkelijk te laten spelen. Het kan echter voorkomen dat er voor een 
leeftijdscategorie meer inschrijvingen komen dan dat er beschikbare plaatsen zijn. In die gevallen hanteert SV Schalkhaar de volgende regels:
- directe familie van reeds spelende leden krijgt voorrang (dus broers, zussen of kinderen/ouders)
-  na plaatsing van directe familie geldt de volgorde van inschrijving
-  kan men niet geplaatst worden, dan komt men op een reservelijst
-  halverwege het seizoen en aan het einde van het seizoen (bij de indeling ten behoeve van het daaropvolgende seizoen) wordt er gekeken 
 of er wel ruimte is ontstaan
-  is er geen ruimte in een leeftijdscategorie dan geldt dit voor elke nieuwe aanmelding ongeacht of dit spelers op selectieniveau of spelers 
 op recreatief niveau betreft.

SV Schalkhaar zal uiterlijk 1 juni laten weten of een nieuw lid kan gaan spelen of op een reservelijst komt te staan.

Doel lidmaatschap
Omdat SV Schalkhaar, in een wereld waarin onderlinge verhoudingen verharden, normen en waarden hoog in het vaandel heeft, hanteert 
de vereniging een gedragsregeling die als bijlage is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de club. Ons verenigingsstatement luidt 
als volgt:
Thuis voelen bij SV Schalkhaar betekent:
-  sporten met plezier
-  sportief zijn onder alle omstandigheden
-  dat het leveren van jouw bijdrage vanzelfsprekend is
-  mee gaan met de tijd
-  samenzijn in mooie en verdrietige omstandigheden

Gedragscode
Van ieder lid van SV Schalkhaar wordt verwacht dat hij/zij op een positieve wijze omgaat met de belangen van de vereniging, zowel in 
materiële als in immateriële zin. Onder verwijzing naar de algemeen geldende KNVB reglementen voor het amateurvoetbal gelden de 
hieronder staande gedragsregels.

Algemene regel
Het bestuur is bevoegd, in overleg met bevoegde instanties, aan personen de toegang tot de accommodatie van SV Schalkhaar te 
ontzeggen, indien betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige misdragingen, provocerend gedrag of niet opvolgen van redelijke 
aanwijzingen van de directe leiding.

Wedstrijden en trainingen
Indien de toestand van de velden het spelen van wedstrijden niet toelaat, zijn de aangestelde trainers verplicht de trainingen uitsluitend op 
het trainingsveld te laten plaatsvinden.
Indien een trainer verhinderd is de door hem te geven training te verzorgen, dient deze zelf voor vervanging te zorgen.

Contributie
Conform het contributiereglement van de vereniging zijn de leden jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie, welke door de 
algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Bij het in gebreke blijven tot het betalen van contributie, kan het bestuur 
besluiten het betreffende lid te royeren als lid van de vereniging, conform de daarvoor geldende regels.

Benoeming en ontslag
Het bestuur is bevoegd trainer/coaches, verzorgers en overige personen te benoemen en uit hun functie te ontheffen, met inachtneming 
van de daarvoor geldende algemene gedragsregels, mits deze niet in strijd zijn met de wet.

Seksuele intimidatie en pestgedrag
Een ieder dient zich binnen de vereniging te onthouden van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie. Ditzelfde geldt 
voor pesten in welke vorm dan ook.
Een ieder moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de ander zich veilig voelt
Een ieder onthoudt zich ervan de ander te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van 
de ander door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

Slotbepaling
De gedragsregels mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
In de gevallen waarin deze gedragsregels niet voorzien, besluit het bestuur.

Versie d.d. juni 2017     Aanmeldingsformulier SV Schalkhaar


