Inschrijf/Overschrijf formulier S.V. de Meteoor
Datum

Persoonsgegevens, vanaf 16 jaar identificatie

INSCHRIJVING EN AKKOORDVERKLARING
Naam
Sportvereniging de Meteoor
Adres
Perenpad 5
Postcode 1033 TB
Woonplaats
Amsterdam
Land
Incassant ID
Nederland
NL71ZZZ40531352000
EXTRA INFORMATIE
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sportvereniging de Meteoor om de contributie te laten incasseren door ClubCollect.
Tevens gaat U akkoord met het lidmaatschap, reglementen, verklaring tuchtrecht en het kantine rooster.

Geslacht:

Naam

** doorhalen

MAN/VROUW **

Geboren:

Voornamen
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

Type ID

Paspoort / ID / Rijbewijs

** doorhalen

Nr.

Email adres

IBAN Nr.:

NL

BIC nr.

BETALING VIA CLUB
COLLECT

Datum /
Plaats

Handtekening (onder
16 jaar ouders of
voogd)

Aankruizen s.v.p.
Sen. zaterdag
Sen. zondag

BETALING PER JAAR/KWARTAAL NADER TE BEPALEN MET
CLUBCOLLECT

Onderstaande gegevens in te vullen door ledenadministratie
VOG verklaring

Ja / Nee / N.V.T.

**doorhalen door bestuur

Leeftijds categorie KNVB

Jun. zaterdag

Leden administratie en KNVB Relatie
nummer:

Jun. zondag

Contributie code

Lid stemrecht

Lidnummer SV de Meteoor

Leider

Contributie vanaf:

7x7

Sportfonds en/of stadpas

Donateur

Na het invullen van het formulier kunt u het formulier eventueel inscannen en versturen naar: ledenadministratiedemeteoor@upcmail.nl of
bestuur@svdemeteoor.com. Lukt dat niet, lever het dan in op de Meteoor.

SV
Ja / Nee

Nummer pas

Verklaring tuchtrecht:
1. ondergetekende, al dan niet met een betaalde functie binnen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Sportvereniging de Meteoor, statutaire zetel in Amsterdam en
ingeschreven is in het handelsregister onder nummer 405.31.352, uitoefent en
2. thans geen lid is van de vereniging en
3. dat ondergetekende niet uitsluitend de vereniging steunt of zal steunen door een financiële bijdrage en
4. dat vereniging op grond van het bepaalde in haar statuten, verplicht is zorg te dragen, dat de ondergetekende zich (mede-)werpt aan statuten. reglementen en besluiten van de
sportbond K.N.V.B., in het bijzonder de VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) is op de hoogte van de gedragsregels zoals die gelden in de sport en zich vrijwillig hieraan
onderwerpt.

Het aanstaande lid verklaard via ondertekening, dat hij/zij de reglementen en de gedragsregels NOC/NSF te hebben ontvangen.
Eventueel mailer naar: ledenadministratiedemeteoor@upcmail.nl of bestuur@svdemeteoor.com
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Reglement aangaande lidmaatschap en contributie:
• leden tot en met 16 jaar € 7,50 inschrijfgeld en leden vanaf 16 jaar € 15,00 inschrijfgeld
• de contributie kan alleen via inning via Club Collect. Zodra het lidmaatschap wordt opgezegd wordt ook Club Collect verwittigd.
• contributie wordt steeds aangegaan voor een periode van een volledig seizoen, dus van 1 juli tot en met 15 juni. (overschrijvingsstermijn)
• bij tussentijds opzeggen is men contributie plichtig tot aan het einde van het lopende seizoen, tenzij het bestuur van de sportvereniging anders beslist
• het bondsgeld van de KNVB wordt tezamen met de contributie geint
• bij een eventuele ernstige blessure en/of medicatie is het niet vanzelfsprekend dat de contributie zal worden stopgezet, dit kan alleen maar geschieden na overleg
met het bestuur van de sportvereniging
• voor al het overige beslist het bestuur van de sportvereniging
• leden zijn verplicht wijzigingen van hun adresgegevens te melden aan de ledenadministratie en aan Club Collect. Eventuele kosten die door de vereniging moeten
worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op de leden worden verhaald.
• de sportvereniging kan de door de K.N.V.B. opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid/leden.

Regels aangaande overschrijven/opzeggen en bedanken:
Mocht je het lidmaatschap van Sportvereniging de Meteoor willen opzeggen, dan zouden we dit betreuren. Als je hierover nog van gedachten
wilt wisselen, mail dan naar bestuur@svdemeteoor.com voor een persoonlijk gesprek met een van onze bestuursleden en geef ons dan de
reden aan, dan kunnen we daar aan werken eventueel.
• opzeggen voor 15 mei van elk jaar: schriftelijk of via e-mail en elke andere vorm van opzeggen, dus mondeling etc. of via via, is beslist niet geldig.
• indien bedankbrief of e-mail is ontvangen, zal per omgaande een bevestiging aan u worden gezonden met daarin vermeld de eventueel nog openstaande
contributie, deze bevestiging is het enige en officiële bewijs van opzegging welke door de sportvereniging verstrekt wordt
Voordat wij akkoord kunnen gaan met opzegging dienen uiteraard uitstaande boetes, kledingbruikleen en/of (gedeeltelijke) contributies van het/de afgelopen
seizoen(en) betaald te zijn en/of openstaande vorderingen voldaan te zijn.
Als er geen opzegformulier vóór 15 mei is ontvangen, zijn er kosten aan de opzegging verbonden;
• wordt er nog opgezegd voor de uiterste overschrijvingsdatum (15 juni elk jaar), zijn de kosten € 50, -;
• wordt er na de overschrijvingsperiode opgezegd, maar voor aanvang van de nieuwe competitie zijn de kosten € 100,-;
• wanneer er niet opgezegd is volgens bovenstaande regels, blijft de speler lid van Sportvereniging de Meteoor en dient de complete contributie voor het nieuwe
seizoen betaald te worden;
• elke donderdagavond, indien niet verhinderd, is het mogelijk om bedankbrief persoonlijk af te geven in de bestuurskamer, alwaar u tevens uw bevestiging ontvangt
(van ca. 20.00 tot 21.30 uur)
• zodra het lidmaatschap wordt opgezegd wordt ook ClubCollect geinformeerd
• van de vereniging zult U een bevestiging ontvangen van uw opzegging, dit is het bewijs dat U opgezegd hebt. (wordt eenmalig verstrekt)
• E-mailadressen:

svdemeteoor-ledenadministratie@planet.nl + ledenadministratiedemeteoor@upcmail.nl
Regels aangaande betalingen:
• contributie inning geschiedt door Club Collect
• mocht er onverhoopt toch een contributieschuld ontstaan, dan is het mogelijk, na overleg met Club Collect een betalingregeling te treffen

Inschrijving:
Heb je nog vragen over de vereniging of over lid worden? Neem contact op met de ledenadministratie, of kijk op de website van S.V. de Meteoor:
https://svdemeteoor.nl/

Privacyreglement
De gegevens zoals opgenomen op dit inschrijfformulier worden opgenomen in de ledenadministratie van S.V. de Meteoor in verband met alle reguliere
verenigingsactiviteiten, zoals contributie-inning, informatieverstrekking aan leden, kaderwerving, enz. Uitsluitend de adresgegevens worden aan de KNVB, Club Collect
en Sportlink verstrekt buiten de vereniging.
Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaan het nieuwe lid en/of zijn ouders akkoord met de verstrekking van gegevens door S.V. de Meteoor aan KNVB en
Club Collect.

Voor de volledige privacy verklaring verwijzen we u naar: https://svdemeteoor.nl/index.php/info/privacy-verklaring
Voor de volledige privacy verklaring van Sportlink en Club Collect verzijzen we u naar:
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000110291-standaardvoorwaarden-sportlink-verenigingen
https://chargingio.s3.amazonaws.com/assets/legal/nl-privacy.pdf
Contributiestelsel S.V. de Meteoor
Het contributiestelsel van S.V. de Meteoor kent contributie differentiatie naar soorten actieve leden:
Info over contributie bedragen zijn te verkrijgen bij het bestuur van de vereniging.
Vanaf juli 2018 zal Club Collect te contributie inning gaan verzorgen.
Bondsgelden worden geheven bij de eerste contributie inning in juli.
Inschrijfkosten senioren € 15,00 (éénmalig bij 1e contributie-inning) - Inschrijfkosten junioren € 7,50 (éénmalig bij 1e contributie-inning)
*) Peildatum 31 december van elk jaar!

Over Automatische Incasso
Contributie inning wordt door Club Collect verzorgd en betalingen worden gecontroleerd door Club Collect en eventuele fouten dienen met Club Collect besproken te
worden.
Kantinediensten: zoals u weet wordt er van alle leden verwacht dat zij meedraaien in een kantine rooster. Aan de hand van een kantine rooster, wordt het lid voor
een paar keer per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan kantine diensten.
Afkopen van diensten is mogelijk na betaling van € 25,00 (Kantine reglement volgt zo spoedig mogelijk)

2 van 3
Versie juli 2020

ledenadministratiedemeteoor@upcmail.nl

VERKLARING TUCHTRECHT

Sportvereniging de Meteoor hanteert een aannamebeleid voor haar vrijwilligers.
In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze
vereniging gaat vervullen.
Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten binnen in een veilig
sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.
Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:
A. het kennismakingsgesprek
B. het aanvragen van 'n VOG (verklaring omtrent gedrag), dit herhalen we elke 3-5 jaar (gratis)
C. de beoogde vrijwilliger wordt lid van de KNVB tekent voor onderwerping van het tuchtrecht KNVB,
daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de KNVB.
D. bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels
Het is nadrukkelijk de bedoelding door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met
dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze sportorganisatie te ambiëren.

Gedragsregels Sportvereniging de Meteoor / NOC / NSF / K.N.V.B.
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld.
Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. Zo ook door de KNVB.
De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen
voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven
door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in
het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding
geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen)
aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de
ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen
of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook
de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke
dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij
gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de
geest hiervan te handelen.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met gedragsregels opgesteld door Sportvereniging de Meteoor en
met de contributie inning via Club Collect.
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