
Aanmeldingformulier 2022-2023 

Roepnaam Achternaam 
Geboortedatum (*) Geboorteplaats 
Geslacht M: V: Nationaliteit 
Soort legitimatie en nummer (**) 
Straat Nummer 
Postcode Woonplaats 
Telefoonnr. Telefoonnr. mobiel 
E-mail adres
IBAN Bankrekening nummer 

Meld zich aan als lid: (aanmelding pas definitief na intakegesprek ouder/kind) 
Voetbalspe(e)l(st)er Jeugd: Senioren: Dames: G-Voetbal:
Leider/trainer Jeugd: Senioren: Dames: G-Voetbal:
Vrijwilliger, als: 
Bent U afgelopen drie seizoenen lid geweest van een andere voetbalvereniging: Ja: Nee: 
Zo ja, van welke vereniging: 
Contributie 
Senioren M/V € 190,00 
G-Voetbal € 120,00 

 Junioren: JO7 € 110,00 

Jeugdteams trainen en/of coachen/begeleiden Wedstrijden fluiten 
Seniorenteams trainen en/of coachen begeleiden (jeugd)wedstrijdsecretariaat 
Organisatie G-Voetbal algemeen Dames/meisjes voetbal algemeen 
Seniorencommissie recreatieve teams Organisatie jeugd algemeen (JO7-JO19) 
Toernooicommissie Kleding commissie 
Sponsoring Kantine werkzaamheden 
Onderhoud complex/velden Vrijwilligers commissie 
Materialen uitgifte Administratieve / financiële ondersteuning 
Commissie rondom 1 PR & Communicatie/redactie nieuwsbrief/website 
Evenementen organisatie 
Ik / ouder / verzorger ben bij SV Venray (al) actief als 
Anders, interesse in: 

Noot: Leid(st)ers/train(st)ers en vrijwillig(st)ers betalen natuurlijk geen contributie.

Geachte ouder(s)/verzorg(st)er(s) van een nieuw jeugdlid 
SV Venray kan haar doelstellingen; om alle leden plezier te laten beleven met recreatief en prestatief voetbal en een gevoel van 
trots en saamhorigheid te creëren bij alle betrokkenen, niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van leden èn ouders/
verzorgers.  
Het draaiende houden van een vereniging is alleen mogelijk dankzij de inzet van zeer veel vrijwilligers. Bereidheid tot 
vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor lidmaatschap.  
Wij willen u vragen uit de hieronder genoemde clubactiviteiten minimaal  twee  keuzes te maken per gezin. Opgave is niet 
vrijblijvend. Tijdens uw lidmaatschap kan een beroep op u worden gedaan. Ook grootouders en/of andere betrokkenen zijn zeer 
welkom. 

Junioren: JO13 tm JO15 € 150,00 

Prestatieve teams: H1, O23, JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1 € 30,00 extra contributie 
Donateur € 75,00 

Jaarlijkse bijdrage kledingfonds € 10,00 

 Junioren: JO8 tm JO12 € 140,00 

€ 12,50 Eenmalige inschrijfkosten bij aanmelding 

Junioren: JO17 tm JO19 € 160,00 
Vrouwen 7X7 € 120,00 



Heeft U een scheidsrechter diploma JA NEE 
Heeft U een trainersdiploma JA NEE 
Heeft U een EHBO en/of BHV diploma JA NEE 

Beroep ouders/verzorgers 
Beroep ouders/verzorgers 

Noot: Invullen van deze laatste twee vragen is niet verplicht; wij zijn echter graag op de hoogte van specifieke (niet-
voetbal gerelateerde) deskundigheid binnen de vereniging om daar in voorkomend geval een beroep op te kunnen doen. 

Van spelende leden wordt verwacht dat: 

Ondertekening 
Door ondertekening machtigt U hierbij SV Venray om de door hem/haar verschuldigde bedragen uit hoofde van 
het lidmaatschap van SV Venray automatisch af te schrijven van het vermelding IBAN banknummer 
Datum: Handtekening: 
Plaats: 

Dit formulier verzenden per brief aan: Ledenadministratie SV Venray, Sportlaan 6, 5801 AH Venray, of mailen naar 
ledenadministratie@svvenray.nl . Incomplete aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. 

Denk aan het eventueel bijvoegen van een geldig kopie van uw legitimatiebewijs en/of pasfoto!! 

(*) Leden geboren in het jaar 2009 en eerder dienen een recente pasfoto in te leveren ten behoeve van de KNVB spelerspas. 
(**) Leden vanaf 16 jaar dienen een fotokopie van ID, Europese Identiteitskaart, Paspoort of, Rijbewijs bij te voegen; zonder dit kopie wordt 
de aanmelding niet in behandeling genomen. 
(***) Leden tot 18 jaar, dienen dit formulier te laten ondertekenen door één van de ouders/verzorg(st)ers 

 ONTVANGEN: LMK-Nummer: 
aanmelding datum paraaf aanmelding datum paraaf 

datum Functionaris datum paraaf datum functionaris datum paraaf 
Hoofdleider JO19 / A Hoofdleider JO7/ MF 
Hoofdleider JO17 /  B Hoofdleider G-voetbal 
Hoofdleider JO15 / C Hoofdleider Heren 
Hoofdleider JO13 / D Hoofdleider Vrouwen 
Hoofdleider JO11 / E 
Hoofdleider JO9 / F 

- Zij aanwezig zijn op de trainingen en bij de wedstrijden van zijn/haar team;
- Leden van 16 of ouder dienen bereid te zijn een vrijwilligerstaak ten behoeve van de club te vervullen; Van de ouders 
Van jeugdleden wordt verwacht dat:
- Zij bij toerbeurt rijden, dan wel vervoer organiseren, naar de uitwedstrijden e.e.a.  i.o.m. de teamleiding;
- Zij bereid zijn een vrijwilligerstaak ten behoeven van de club te vervullen (bij kinderen onder 16 jaar).

a. Onze vereniging wordt geleid door het Bestuur. Ons reglement en statuten vindt U hier.
b. SV Venray gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zij zullen slechts worden gebruikt overeenkomstig onze privacy 
grondslagen. Hier leest U meer over ons privacy beleid.
Door lid te worden van onze club, kan uw naam en/of beeltenis zichtbaar worden in publicaties van ons en andere instanties. 
Denk daarbij aan wedstrijdverslagen, opstellingen van teams en foto's van wedstrijden die in schrijvende pers, websites en 
multi-media worden gepubliceerd. Op publicatie door derden heeft de club geen invloed. Als U in publicaties van de club niet 
zichtbaar met naam en/of beeldtenis wilt voorkomen dient U dit aan uw teamleiding schriftelijk te melden. In geval van een 
kaderlid dient U dat bij het bestuur te doen.
c. SV Venray hecht veel waarde aan Normen en Waarden. Om die te verankeren in onze vereniging hebben wij een Commissie 
Fair Play die toeziet op onze kernwaarden. Door U aan te melden als lid/vrijwilliger geeft U aan bekend te zijn met deze 
kernwaarden en deze uit te dragen en te respecteren. Meer informatie hier over vindt U hier.
d. Wij hopen dat U veel plezier heeft aan uw lidmaatschap. Mocht U desondanks in een ongewenste situatie komen, dan kunt 
U altijd terugvallen op onze kaderleden en bestuur. Voor onafhankelijke ondersteuning in dit soort situaties kunt U altijd 
contact opnemen met de Vertrouwenspersonen.  Meer informatie over hun domein vindt U hier.

mailto:ledenadministratie@svvenray.nl
https://www.svvenray.nl/n/index.php/home/reglement-en-statuten
https://www.svvenray.nl/n/index.php/home/privacy-policy
https://www.svvenray.nl/n/index.php/home/seksuele-intimidatie-en-misbruik
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