
 
SSV Aanmeldingsformulier Lid 

 
Ondergetekende wenst lid te worden van Schermer Sport Vereniging, afdeling:  Voetbal/ Zaalvoetbal * 

Voornaam (namen) Lid  
Achternaam  
Geboortedatum  
Straat en huisnummer  
Postcode en Woonplaats  
Telefoonnummer  E-Mail   
Legitimatiebewijs Type  Legitimatie Nr   

Bij minderjarigen graag E-mail en telefoonnummer ouder(s) / verzorger(s) ten behoeve van de contributie  
 

Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier wordt  toestemming verleend om de pasfoto en de persoonsgegevens 
te gebruiken voor het vervaardigen van de digitale spelerspas en dat de gegevens bewaard worden gedurende de 
geldigheid. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en slechts schriftelijk kan worden opgezegd voor 1 mei 
van het lopende seizoen. De contributie, wordt met behulp van ClubCollect geïnd. ClubCollect stuurt het lid jaarlijks een 
bericht. Via dit bericht kan er een keuze gemaakt worden om in termijnen (tegen een geringe vergoeding) te betalen of in 
een keer via Ideal. Het bericht zal normaliter in oktober van elk seizoen aan de leden worden verzonden. Bij beëindiging van 
het lidmaatschap gedurende het seizoen is de gehele contributie verschuldigd 
 
SSV is geen commerciële aanbieder van sport en is afhankelijk van vrijwilligers. Wij verwachten van onze leden en de ouders 
van jeugdleden dat ze hieraan bijdragen. De minimale inzet voor leden die in het lopende seizoen 16 jaar worden, is een 
aantal keer per jaar een aantal uur meedraaien in de zondag kantinedienst. De ouders van jeugdleden draaien mee in de 
zaterdag kantinedienst. Meestal komt dit neer op 2 soms 3 ochtenden per jaar. De schema’s zijn ruim van tevoren bekend. 
Bij verhindering verzoeken wij u zelf te ruilen met een ander op de lijst. Wilt u op een andere wijze een vrijwilligersbijdrage 
leveren? Dan is dat natuurlijk bespreekbaar want er is veel te doen (schoonmaken, onderhoud, website, trainen, roosters 
enzovoort). Dit gebeurt veelal op andere dagen in de week. De vrijwilligersbijdrage is niet afkoopbaar. 
 
Als u op dit moment nog lid bent van een andere (zaal)voetbalclub, dan dient het overschrijvingsformulier voor 15 mei van 
het lopende seizoen bij het wedstrijdsecretariaat te zijn ingeleverd. Er zijn slechts enkele redenen op grond waarvan de 
KNVB tussentijds overschrijving verleent (zoals verhuizing of verandering van werkkring, waardoor (zaal)voetballen bij uw 
huidige vereniging niet meer tot de mogelijkheden behoort). 
 
 

Plaats en Datum  Handtekening**  
 
 
Ik kan de vereniging goed 
helpen door:    
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
** Bij minderjarigen de handtekening van ouder/voogd 

 

 
Lever het formulier vervolgens in bij het wedstrijdsecretariaat van de betreffende afdeling, scan het formulier 
in en mail het naar de betreffende afdeling of stop het in de brievenbus bij SSV: 
 
Voetbal: Senioren: Jeroen Klooster – Buitenkruier 76, 1841 ER Stompetoren; 

secretaris@ssvstompetoren.nl 
Jeugd: Björn Roselaar – Morgen 41, 1841 EE Stompetoren; broselaar@online.nl 

Zaalvoetbal: Koos Schouten – Singel 13, 1841GT Stompetoren; koosschouten2011@hotmail.com 
 
 


