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AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID
Hartelijk welkom bij DAW Schaijk en heel fijn dat je je wilt aanmelden als lid van onze mooie vereniging! Wanneer je dit
formulier instuurt ga je akkoord met de bepalingen die op de achterzijde staan vermeld. Vergeet ook niet de gevraagde
zaken op de achterzijde in te vullen. Zonder deze gegevens kan de aanmelding niet verwerkt worden.
Gegevens

ACHTERNAAM
ROEPNAAM
VOORLETTERS
GEBOORTEDATUM
ADRES
POSTCODE
PLAATS
E-MAILADRES
GESLACHT
TELEFOONNUMMER
MOBIEL NUMMER
NATIONALITEIT
LID MET INGANG VAN
TEAM (VOORKEUR)
BIJZONDERHEDEN

06-

Bijv. G-team/Walking Footbal
Bijv. medicijnen/ziekte

Soort lidmaatschap
Ik meld me aan als:
□ Actief lid (voetbal)
□ Rustend lid (voetbal)
□ Vrijwilliger zonder te voetballen (voetbaltak)

□ Actief lid (korfbal)
□ Rustend lid (korfbal)
□ Vrijwilliger zonder te korfballen (korfbaltak)

Indien je als nieuw lid actief voetballer of korfballer bent (geweest) bij een andere vereniging:
Ja, gestopt per ………/………/……… (datum invullen),
Bij vereniging ………………………… Spelend in team ………………………
Onder KNVB/KNKV-nummer ……………………………
Vrijwilligerswerk
DAW Schaijk is een vrijwilligersorganisatie. Het sporten voor de leden wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele
vrijwilligers. Daarom willen we van alle leden (en hun ouders/begeleiders) weten wat zij kunnen bijdragen aan de
vereniging. Naar aanleiding van jouw terugkoppeling word je mogelijk benaderd door de vrijwilligerscoördinator van DAW
Schaijk.
Ik kan bijdragen (vink aan):
□ Bestuurlijke vaardigheden
□ Financiële vaardigheden
□ ICT vaardigheden
□ Kantinediensten
□ Scheidsrechter / grensrechter
□ Trainer / assistent trainer
□ Coach / Begeleider van (jeugd) team
□ Ondersteuning van een commissie (sponsor, PR, onderhoud, kleding, activiteiten, etc.)
□ Ondersteuning van het wedstrijdsecretariaat
□ Ik kan/wens niets bij te dragen
Ga verder op de achterzijde

Sportpark D´n Heuvel • Bossestraat 56 • 5374 HV Schaijk • telefoonnummer: 0486 - 461354

Postbus 43 • 5374 ZG Schaijk • secretariaat@dawschaijk.nl

• www.dawschaijk.nl

Privacy bepalingen
DAW Schaijk hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Op de website hebben we ons privacy
beleid staan, waarbij we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Jij, als lid
(indien 16 jaar of ouder) of ouder/opvoeder (bij nieuwe leden van jonger dan 16 jaar) verklaart je akkoord met dit beleid en
geeft DAW Schaijk toestemming:
voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het voeren van een correcte ledenadministratie.
voor het ontvangen van relevantie clubinformatie via e-mail.
voor het gebruiken van foto- en beeldmateriaal van (sport)activiteiten op de website/social mediakanalen. Dergelijke
gegevens worden te allen tijde gepast en uitsluitend gebruikt ter promotie van DAW Schaijk en geenszins voor
commerciële doeleinden ingezet (behoudens als beeldmateriaal bij presentatie van nieuwe teamsponsoren).
Voor het doormelden van het lidmaatschap bij de KNVB of KNKV.
Overige bepalingen
Het lidmaatschap gaat in op het moment van de aanmelding en loopt tot aan het einde van het betreffende
verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Je bent verplicht om de contributie over het gehele
verenigingsjaar te betalen. Dit geldt ook bij tussentijdse opzegging. Opzegging dient, uitsluitend schriftelijk, door de
ledenadministratie te zijn ontvangen vóór 15 mei. Aanmelding bij voorkeur ook vóór 15 mei i.v.m. teamindelingen.
De hoogte van de contributie is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en afhankelijk van de groep
waartoe het lid behoort. Contributie zal in twee halfjaarlijkse termijnen worden afgeschreven en kan uitsluitend
worden betaald via een machtiging. Teneinde als lid te worden toegelaten dient derhalve onderstaande machtiging te
worden verleend. Contributiebedragen staan op de website (https://www.dawschaijk.nl/clubinfo/leden/lid-worden).
Alle actieve voetballers/korfballers bij JO19/A-junioren en Senioren worden geacht bepaalde vrijwilligersdiensten te
draaien (bardiensten of zaalwacht/scheidsrechter). Bij niet of onvoldoende draaien van deze diensten is DAW Schaijk
gemachtigd een opslag op de contributie te heffen. Alle informatie hierover vind je terug op de website
(https://www.dawschaijk.nl/clubinfo/leden/diensten).
Er mag aan wedstrijden worden deel genomen in het jaar dat iemand 6 jaar oud wordt. Bij aanmelding in een lopend
seizoen bestaat de kans dat jij of jouw kind nog niet de mogelijkheid heeft deel te nemen aan wedstrijden.
Leden worden door de technisch jeugdcoördinatoren of technische commissie senioren ingedeeld bij een team op
basis van kwaliteit en/of het aantal spelers.
Bij leden jonger dan 18 jaar dient het formulier getekend te worden door een ouder/verzorger.
Alle nieuwe leden van 10 jaar en ouder dienen een recente pasfoto in te leveren of digitaal op te sturen.
Leden die 16 jaar of ouder zijn dienen een kopie van een rijbewijs, paspoort of ID kaart bij te voegen. Deze wordt
alleen gebruikt voor identificatie en daarna verwijderd uit onze administratie.
De aanvra(a)g(st)er onderwerpt zich aan alle bepalingen van de statuten (ter inzage in het clubhuis), de gedragscode
(https://www.dawschaijk.nl/clubinfo/leden/gedragscode) en het huishoudelijk reglement van DAW Schaijk
(https://www.dawschaijk.nl/clubinfo/leden/huishoudelijk-reglement).
Insturing
Het volledig ingevulde formulier met kopie geldig legitimatiebewijs mag worden ingeleverd:
VOETBAL: Bij Henk Pennings, Hoogheistraat 7 in Schaijk of mailen naar ledenadministratievoetbal@dawschaijk.nl
KORFBAL: Bij Mirjam van der Venne, Andoorn 7 in Schaijk of mailen naar ledenadministratiekorfbal@dawschaijk.nl
Het formulier mag ook worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat op het sportpark van DAW Schaijk.

Ondertekende:

Naam
Adres
Postcode/Plaats

Lidnr.*

IBAN-Rekeningnr.
Machtigt hiermee DAW Schaijk om jaarlijks de contributie en eventuele openstaande boetes i.v.m. gele of rode kaarten of
i.v.m. niet draaien van bardiensten (geldt alleen voor actieve voetballers/korfballers bij A-junioren en Senioren), te doen
afschrijven.

DATUM:_____________________________ HANDTEKENING:____________________________________
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