
AANMELDINGSFORMULIER 2019-2020
SPORTCLUB WOEZIK

Wet Bescherming Persoonsgegevens:
De ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel zoals in de privacy policy is opgenomen. 
Deze privacy policy is op de website van SC Woezik gepubliceerd.

Achternaam :_________________________  (Man / Vrouw)

Roepnaam :______________________

Voorletters :__________________________      Geboortedatum :______________________

Adres :_________________________________________________________________________

Postcode/Plaats :_______________________________                  Telefoon :______________________

E-mailadres :__________________________________________________________________________

IBAN-nummer :_________________________________________________ (i.v.m. automatische incasso)

Naam rekeninghouder :___________________________________

Voorkeur voor team / teamgenoten: ________________________________________________________

meldt zich aan als lid van Sportclub Woezik.

Hij/Zij is wel/niet eerder lid geweest van een voetbalvereniging. 

Zo ja welke :__________________________________________________________________________

Welke periode :________________________________   Laatste elftal :___________________________

Via deze aanmelding gaat u akkoord met het voldoen van de volledige jaarcontributie. 

Door het invullen van een IBAN-nummer en het ondertekenen van dit formulier machtigt u SC Woezik
om de jaarcontributie per automatische incasso af te schrijven.

Bij deze aanmelding dient, onderstaande ingeleverd te worden 

 Altijd: Inschrijfgeld van € 15,-. Dit wordt in korting gebracht op de eerste contributie.
 Nieuw lid: Indien ouder dan 11 jaar een recente pasfoto, graag digitaal als jpg-bestand 

naar:  ledenadministratie@scwoezik.nl

Dit formulier ondertekend (voor jeugdleden de handtekening van een der ouders/verzorgers) inleveren bij:

Verstappen Kraaijenberg 8014  6601 RM Wijchen  Tel: 06-53528466

Datum :_________________________                     Handtekening :____________________________

Plaats :_________________________       Naam ouder/verzorger :____________________________

Onderstaande alleen in te vullen door de ledenadministrateur van s.c. Woezik

JA / NEE € 15,- Inschrijfgeld betaald. 

JA / NEE / NVT Pasfoto ingeleverd (mag ook digitaal per mail naar ledenadministratie@scwoezik.nl) 

Totaal betaald bedrag :______________________

         Ontvangen door :______________________



INFORMATIEBLAD
SPORTCLUB WOEZIK

Seizoen 2019-2020 

Via dit formulier krijgt U enige basisinformatie m.b.t. een lidmaatschap bij SC WOEZIK.

Contactpersonen:

Naam                             Adres                                Telefoon            Functie  

Verstappen Saltshof 1340 06-53528466 Ledenadministratie
Wesley van Dorland 06-57458299 Wedstrijdsecretaris senioren
Henk Verstappen 06-53528466 Wedstrijdsecretaris jeugd
Paul Knoop 06-83229262 Algemeen penningmeester

E-mail:
Vragen en opmerkingen kunnen doorgegeven worden aan ledenadministratie@scwoezik.nl

Kledingvoorschrift:
Sportclub Woezik, gevestigd te Wijchen, staat ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken onder nummer 40144598. Bij het inschrijven in dit register wordt ook gesproken 
over de kleding die tijdens wedstrijden zal worden gedragen. Voor de Sportclub Woezik is dit: blauw shirt, 
witte broek en blauwe kousen.

Contributie:
Bij aanmelding als nieuw lid dient € 15,- inschrijfgeld betaald te worden. Deze € 15,- wordt bij het eerste keer
innen van de contributie in mindering gebracht op deze contributie. Voor de contributie gelden de volgende 
bedragen (deze kunnen door de Algemene Ledenvergadering nog gewijzigd worden);

Champions League €   87,50
Voetbal+ €   87,50

JO08 – JO09 (f-pupillen)   € 152,00
JO10 – JO11 (e-pupillen)   € 152,00
JO12 – JO13 (d-pupillen)   € 165,00

JO14 – JO15 – JO17 – JO19 (C-, B-, A-junioren)   € 172,50
Senioren   € 215,00

Spelende leden buiten competitie
  €   78,50

Een tweede jeugdlid uit een gezin krijgt 25% korting op de contributie. Het derde jeugdlid en eventuele 
volgende jeugdleden krijgen 50% korting op de contributie.

Mutaties en afmeldlingen:
Indien er mutaties zijn m.b.t. naam en/of adresgegevens of men wil zich afmelden, dan dient dit per e-mail 
kenbaar gemaakt te worden aan de Ledenadministratie. 
U kunt een e-mail sturen aan ledenadministratie@scwoezik.nl

Spelerspas:
Voor elke speler van 11 jaar en ouder moet een pasfoto ingeleverd worden voor een digitale spelerspas.
Graag digitaal als jpg-bestand mailen naar:  ledenadministratie@scwoezik.nl 
In de mail wel naam en geboortedatum vermelden.
Als digitaal niet mogelijk is, dan een recente pasfoto, met naam en geboortedatum achterop, tegelijk met het 
aanmeldformulier inleveren.
In het geval van een overschrijving is een pasfoto niet noodzakelijk.

Wet Bescherming Persoonsgegevens:
De ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel zoals in de privacy policy is opgenomen. 
Deze privacy policy is op de website van SC Woezik gepubliceerd.

Niet spelende leden (zonder functie)
  €   78,50
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