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 AANMELDINGSFORMULIER ZVV PLEIN’83 (IN BLOKLETTERS INVULLEN AUB) 
            
Persoonsgegevens 
 
Achternaam  :    …………………………………………………………………….  Tussenvoegsel(s) : ……….................  
  
Roepnaam  :    …………………………………………………………………….  Voorletter(s) : ………………………… 
 
Nationaliteit  :    …………………………………………………………………….   MAN   VROUW  
 
Geboortedatum  :    …….. - ……… - ………………   Geboorteplaats :  ……………………………………………………… 
 
Kopie Identiteitsbewijs :    Paspoort     ID Bewijs     
 
Bank/Gironummer :    ……………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Voetbalverleden  :  Vereniging : …………………………. Klasse : …………………….  Jaar : ………………… 
 
      KNVB relatie nummer : ……………………. Overschrijving noodzakelijk?  JA/NEE 

 

Adresgegevens 
 
Straat   : …………………………………………………………………………………………………................................. 
 
Postcode   : ……………………. ……… Huisnummer  : …………………Toevoeging : …………………………… 
 
Plaats    : …………………………………………………………………………………………………................................. 

   

Contactgegevens 
 
Telefoon   : ……………………………………………  Mobiel : ……………………………………………………………. 
 
E-mailadres    : …………………………………………………………………………………………………................................ 

 

Kleding 
 
Shirt   : 3XS    2XS    XS    S    M    L    XL    XXL    3XL   
 
Short   : 3XS    2XS    XS    S    M    L    XL    XXL    3XL   
 
Kousen   : JR 35/40    SR 41/46    SR+   
 
Nummer   : ………………(het is geen garantie dat je dit nummer kan krijgen, maar mogelijk wel) 
 
Keeperstenue  : S   M    L    XL    XXL    
 
* Elke speler is verplicht het custom made tenue van ‘Plein’83’ aan te schaffen. De aanschafprijs ad € 49.70   
   en dient gelijktijdig met de contributie te worden voldaan.  
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Ondertekening 
 
Plaats   : …………………………………………………………..  Datum  : ………. - ………. - 20………….. 
 
Handtekening :…………………………………………………………………………………………………………………..                

 
¹ Ondergetekende verklaart dat bovengenoemde gegevens naar waarheid zijn ingevuld en  
   akkoord gaat met de voorwaarden van het lidmaatschap en de algemene voorwaarden. 
 
Dit formulier graag mailen naar    johanvanzanen@plein83.nl 

 

Alleen in te vullen door ledenadministratie Plein’83 
 
KNVB Relatienummer : ……………………………….     Datum invoer Sportlink :  ……… - ………. – 20……    
 
Betaling contributie  Contant    Overmaken  
 
NIEUWE LEDEN 

 
2 Recente pasfoto’s ingeleverd    Kopie geldige legitimatie   

 
Spelerspas aangevraagd    Spelerspas ingeleverd   
 
Ondertekend overschrijvingsformulier van de oude vereniging  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

  Pasfoto precies     Pasfoto precies 
  hierin plaatsen.     hierin plaatsen. 
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VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP  
 
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op moment van 

aanmelden en ondertekening van dit inschrijfformulier.  
2. Bij ondertekening dienen 2 recente pasfoto’s (naam en geboortedatum op de 

achterkant schrijven) en een kopie van een geldige legitimatie te worden ingeleverd 
t.g.v. KNVB spelerspas.  

3. Teams die zich willen aanmelden moeten uit minimaal 8 spelers bestaan, inclusief een 
keeper. 

5. Indien je de afgelopen 5 jaar bij een andere zaalvoetbalvereniging hebt gespeeld, dient 
een overschrijving aangevraagd te worden voor 15 mei 2013.  

6. Voor teams in de A-categorie, vanaf de 2e klasse is een coach (en lijnrechter bij 
thuiswedstrijden) verplicht. Deze verplichting komt vanuit de KNVB. Wordt hier niet aan 
voldaan, dan riskeer je een boete vanuit de KNVB. Het afgelopen seizoen heeft de KNVB 
hier erg streng op toegekeken, wat resulteerde in fikse boetes.  

7. De contributie ad € 140 p.p. wordt aangegaan voor het seizoen 2013-2014. Voor 
nieuwe leden geldt een toeslag van € 15,80 voor het aanmaken van een nieuwe 
spelerspas. 

 Mogelijke verhoging van de KNVB kosten zullen aan iedereen worden doorberekend.  
8. Elk lid is verplicht een tenue aan te schaffen, dit geldt voor alle leden. De aanschafprijs 

van dit tenue bedraagt € 49,70 en dient gelijk met de contributie te worden 
overgemaakt.( levertijd ongeveer 4 weken na bestelling) Het volledige tenue bestaat uit 
een shirt, broek en kousen. Het is verplicht alleen met dit tenue te spelen, anders boete 
KNVB.  

9. De volledige contributie dient bij aanmelding te worden overgemaakt op 
rekeningnummer ABN AMRO 54.89.45.977 t.n.v. Johan van Zanen ovv naam en seizoen. 
Leden worden pas bij de KNVB aangemeld als de contributie binnen de gestelde termijn 
is betaald. 

10. Afmelding kan alleen schriftelijk gedaan worden in het spelende jaar voor 15 mei.  
 Wanneer niet is afgemeld wordt er aangenomen dat men door gaat spelen en is een  
               ieder weer contributie verplicht voor het komende seizoen. 
11. De contributie voor het komende seizoen dient betaald te zijn voor 15 juli, heeft u  
 dat niet gedaan, zal daar een verhoging van € 25.00 op volgen en kan men niet uitkomen  
 tot dat alles is voldaan. 
12. Zeer belangrijk, om jullie klasse te behouden voor het komende seizoen, moet je        
 een bedrag van € 400.00 als zekerheidstelling  betalen, dit moet dan wel betaald  
 zijn voor 30 mei, anders is jou klasse niet meer gegarandeerd door de KNVB. 
 Dit wordt dan wel weer verrekend met de totale contributie voor het komende seizoen. 
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VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP  
 
12. Wanneer er dan nog niet tot betaling wordt over gegaan, zal dit uit handen worden ge-
 geven, maar spreken de hoop uit dat dit niet zal hoeven te gebeuren. 
13. Boetes die worden verkregen zullen binnen een week betaald moeten zijn, dus  

gewoon geen boetes krijgen, lijkt ons verstandig. 
14. Het niet spelen van een geplande wedstrijd is een vaste boete van € 179.20. 
15. Wij wensen iedereen een geweldige sportieve periode toe bij onze vereniging, mochten 
 er vragen zijn of opmerkingen in positieve zin, laat het weten en mail dat aan ons door. 
16. Spelers dienen minimaal een half uur voor aanvang v/d wedstrijd omgekleed in de speel- 
 hal aanwezig te zijn en het formulier als thuisspelende ploeg ingevuld op spelerstafel       
               neer te leggen met de complete wedstrijdmap met daarin alle spelerpassen. 
17. Zonder spelerspassen kan er niet worden gespeeld en zal er een onder punt 14 er een  
 boete op volgen. 
18. Nogmaals voor iedereen, schoppen/schelden-vloeken/dreigementen en bedreigingen  
 zullen definitief worden bestraft met mogelijk boetes/schorsing of uitsluiting.  
   
 
    
 
 
 
 
Ledenadministratie 
 
Voorzitter & penningmeester 
Naam    : Johan van Zanen/Anita Langemeijer 
Mobiel    : 06 - 50 67 53 01  
Email    : johanvanzanen@upcmail.nl/ a_langemeijer@upcmail.nl 
 
 
Wedstrijd Secretaris 
Naam    : Nordin Boubaouch      
Mobiel    : 06 – 59 00 72 18 
Email    : nordinboubaouch@plein83.nl 

mailto:johanvanzanen@upcmail.nl/
mailto:nordinboubaouch@plein83.nl

