
Aanmeldingsformulier nieuw lid  sv ROAC
Afdeling Badminton

Naam/voorletters

Roepnaam

Straat/huisnr

Postcode/woonplaats

Geb. datum

m/v

Telefoon

Mobiel

E-mail

Aanmelden voor de weekbrief kan via de website: www.svroac.nl.

De weekbrief is ons communicatie middel naar leden toe.

Vanaf 16 jaar Legitimatiebewijs     Soort:

       Nummer:

Contributie: Bedrag per halfjaar

0 Jeugd t/m 11 jaar 55,00€     

0 jeugd 12 t/m 17 jaar 75,00€     

0 Senioren vanaf 18 jaar 100,00€    

Competitiebijdrage Bedrag per seizoen

0 Jeugdcompetitie 25,00€     

0 Seniorencompetitie 45,00€     

Inschrijfgeld nieuwe leden: 10,00€                    

Machtiging:

Ondergetekende verklaart dat de contributie in september en februari automatisch mag worden  

geïncasseerd. En verleent toestemming om de eventuele boetes en bijdrage voor afkoop 

vrijwilligerswerk automatisch te incasseren.

Indien de machtiging niet wordt ingevuld, zal er € 2,50 per acceptgiro/overboeking 

extra in rekening worden gebracht.

Mijn bank/gironummer is:

IBAN-nummer IBAN:   NL

Tenaamstelling rekening

Handtekening lid of 

ouder van jeugdlid

Plaats: Datum:

Dit formulier inleveren bij de trainer of

                          bij Angelique v.d. Berg, 

                           Let op : zie ook de achterzijde van het formulier.



Vrijwilligerswerk
Van de (ouders van jeugd)leden, wordt verwacht dat zij een steentje bijdragen aan 

het verrichten van werkzaamheden binnen de vereniging. 

Hierbij valt te denken aan het draaien van kantinediensten, velddiensten, het begeleiden

en trainen van teams, het verrichten van onderhoudswerkzaamheden etc.

Daarnaast wordt van de ouders van jeugdleden verwacht dat zij bij toerbeurt het team, 

waarin de zoon of dochter speelt, vervoeren naar de uitwedstrijd.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u zich wil inzetten voor onze vereniging en daarmee 

bijdraagt aan de levensvatbaarbaarheid van onze vereniging. Als u géén vrijwilligerswerk

wil of kan doen, dan dient u per seizoen een financiële bijdrage te betalen.

Afkoop vrijwilligerswerk per seizoen

senioren € 50,00

jeugdleden (tot 18 jaar) € 25,00

Bij twee of meer jeugdleden uit één gezin is de maximale bijdrage voor deze leden €  50,00

Voor zover u meent dat in uw geval afgeweken moet worden van bovenstaande regeling, 

vragen wij u dit met vermelding van de argumentatie aan ons kenbaar te maken. 

Slechts het bestuur kan besluiten om in individuele gevallen van de regeling af te wijken.

Over het besluit van het bestuur wordt u schriftelijk in kennis gesteld.

Wilt u onderstaand uw voorkeur aangeven: (svp 2 of meer keuzes aangeven)

activiteiten die geschikt zijn als ledenbijdrage

0 schoonmaakwerkzaamheden (sporthal en clubhuis)

0 meedraaien als kantinemedewerker (barbezetting)

0 bezorgen clubblad/flyers

0 verrichten van hand- en spandiensten bij verschillende activiteiten

activiteiten vrijwilligerswerk (meer dan 8 uur per seizoen)

0 begeleiden van jeugdwedstrijden (scheidsrechter)

0 het verzorgen van trainingen

0 Lid van commissie (geef commissie van uw voorkeur aan )

0 commissie sponsoring

0 sporttechn. commissie (voetbal/handbal/gymnastiek/biljart/badminton)

0 commissie communicatie (publiciteit, website, clubblad)

0 commissie activiteiten

0 commissie clubhuis

0 commissie financien

0 commissie onderhoud en beheer

De commissie waarbij u wordt ingedeeld, neemt t.z.t. contact met u op.

0 kiest voor de jaarlijkse financiële bijdrage.(autom. incasso, zie voorzijde form)

Bent u in het bezit van een BHV/EHBO diploma ja / nee

Aanvullend voor jeugdleden
Wij begrijpen dat uw kind om sociale redenen lid wil worden van onze vereniging. Zeker de

eerste jaren proberen wij uw kind, voor zover dat speltechnisch mogelijk is, in te delen bij 

een team samen vriendinnetjes. Maar u zult begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is.

Desgewenst namen van vriendinnetjes/klasgenoten:

Op welke school zit uw kind?

Combinatiekorting

Een lid dat twee sporten bij de vereniging beoefent, komt in aanmerking voor 

combinatiekorting. Voor jeugdleden bedraagt die € 15,- per halfjaar, 

voor senioren € 20,- per halfjaar.


