
Info Kloosterburen



Info Kloosterburen



INFOBLAD NIEUW LID VV KLOOSTERBUREN 
Info onder voorbehoud van typefouten (versie2016-2017hvdw©)

Welkom
Vooreerst dank voor de belangstelling die u stelt in onze vereniging. Voor wie zich aanmeldt 
en/of aangemeld heeft; welkom en een hele sportieve en gezellige tijd toegewenst bij de vv 
Kloosterburen.

Wijze van aanmelden
Aanmelden  kan  bij  de  secretaris  van  de  vv  Kloosterburen.  Bij  aanmelding  wordt  een 
aanmelding-/machtigingsformulier  ingevuld  en  ondertekend.  Voor  aanmelding  van  een 
minderjarige  is  een  handtekening  van  ouder/verzorger  nodig.  Acceptatie  van  het 
lidmaatschap is onder voorbehoud van goedkeuring door de KNVB en het bestuur van de vv 
Kloosterburen.

Aspirant-leden van 16 jaar en ouder
Nieuwe  leden  van  16  jaar  of  ouder  moeten  zich  legitimeren  bij  aanmelding.  Voor  de 
inschrijving als (KNVB) lid is een ID-nummer van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs nodig.

Spelerspas
Spelers  die  in  de  competitie  uitkomen  in  de  categorie  D-pupillen  of  hoger  dienen  te 
beschikken  over  een  spelerspas.  Hiervoor  dient  een  pasfoto  en  2.60  euro  te  worden 
ingeleverd en een aanvraagformulier spelerspas te worden ondertekend. Dit formulier wordt 
na inschrijving bij de KNVB door de KNVB via de club verstrekt.

Aanmeldingskosten en contributie
Voor  de  verschuldigde  contributie  geldt  het  onderstaande  schema.  Het  innen  van  de 
contributie vindt uitsluitend plaats door middel van automatische incasso. Hiervoor geeft u 
toestemming  bij  aanmelding  dmv.  het  ondertekenen  van  een  machtiging.  De contributie 
wordt  per kwartaal  in het  seizoen verrekend.  (Voor  verrekening per  acceptgiro geldt  een 
toeslag van € 5 per acceptgiro).

Leeftijd Geboortejaar Jaarcontributie Per Kwartaal
Onder 11 jaar 2005 of later €  84 € 16,00 + € 5,-
Onder 15 jaar 2001-2004 €  94 € 18,50 + € 5,-
Onder 19 jaar 1997-2000 € 104 € 21,00 + € 5,-
Senioren 19+ jaar  1996 of eerder € 142 € 35,50
Vrouwen 1996 of eerder Volgens leeftijdscategorie

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar  loopt  van 1 juli  tot  en met 30 juni.  Het lidmaatschap kan tijdens het 
voetbalseizoen niet worden beëindigd. Indien u het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar 
wenst te beëindigen dient u de contributie voor het gehele verenigingsjaar te voldoen. Het 
lidmaatschap  wordt  jaarlijks  stilzwijgend  verlengd,  tenzij  het  voor  1  mei  schriftelijk  wordt 
opgezegd bij de secretaris.

Overschrijving
Indien een nieuw lid korter dan 3 jaar  geleden bij een andere vereniging heeft gespeeld, 
heeft hij/zij overschrijving nodig. Hiervoor zijn formulieren bij vv Kloosterburen beschikbaar.  
Overschrijving naar  een andere  vereniging  dient  jaarlijks  vóór 1 juni  bij  de KNVB te zijn 
aangemeld. Hiervoor is ook een overschrijvingsformulier nodig.
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Adreswijziging
Adreswijzigingen  kunt  u  zenden  bestuur@vvkloosterburen.nl of  sturen  naar  bovenstaand 
postadres.

Kleding
Het tenue van vv Kloosterburen bestaat uit een wit shirt, zwarte broek en zwarte sokken met 
witte  boord.  Naast  het  tenue  moeten  spelers  beschikken  over  voetbalschoenen  en 
scheenbeschermers  (door  KNVB  verplicht!).  Een  trainingspak  is  aan  te  bevelen. 
Opmerkingen:
 Leden van vv Kloosterburen krijgen 10 % korting bij  Sporthuis Winsum. Hier zijn   ook  
trainingspakken tegen betaling te verkrijgen met opdruk van de club.
 Alle teams beschikken over sponsorkleding (tenue en/of trainingspak).

Wedstrijden en trainingen
De wedstrijden worden begeleid door (jeugd-)leiders. De trainingen worden verzorgd door, 
veelal gediplomeerde, (jeugd-)trainers. 

Informatie
In actuele informatie (bijv. programma en uitslagen) wordt voorzien dmv. het tweewekelijks 
verschijnend nieuwsorgaan Kloosterproat en via de website  www.vvkloosterburen.nl.

Afgelastingen
Voor algehele afgelasting zie nos-teletekstpagina 603,  ook word je op de hoogte gesteld 
door de leider van het desbetreffende team en via www.vvkloosterburen.nl.

Algemeen
Verder zijn van toepassing de statuten en/ of huishoudelijk reglement van vv Kloosterburen.

--------.--------
Enkele adressen:

Kantine:
Kantine v.v. Kloosterburen - Westerklooster 1a, Kl’buren -tel.: 481613

Bestuur: Email: bestuur@vvkloosterburen.nl
Voorzitter: Dhr. R. Bolt - Borgmanstraat10, Kl’buren -tel.: 0657585721 
Secretaris: Mevr. A. Reitsma - Stiekemastraat 8, Kl’buren -tel.: 0613369383 
Penningmeester: Mevr. A.Korhorn - alindaberghuis@hotmail.com-tel.: 0641754436 

Jeugdbestuur: Email: jeugdbestuur@vvkloosterburen.nl
Voorzitter jeugd: Mevr. K.Bolt - jeugdbestuur@vvkloosterburen.nl- tel:  06 20223207

Sponsorcommissie: - sponsoring@vvkloosterburen.nl

Media
Website: - www.vvkloosterburen.nl

- redactie@vvkloosterburen.nl
Kloosterproat: - redactie@vvkloosterburen.nl
Facebook: - www.facebook.com/vvkloosterburen

--------.--------
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Spelregels Jeugd v.v.Kloosterburen
(Met goedkeuring bestuur en jeugdcommissie)

Het  hoeft  geen betoog te weten,  dat  als  je  lid  van een (voetbal)vereniging  bent,  je  met  
meerdere mensen te maken hebt. Belangrijk is dat een ieder zichzelf kan zijn en met plezier  
zijn hobby kan uitoefenen, rekeninghoudend met de ander. Nu, om het één en het ander te 
bewerkstelligen moet je voor enige duidelijkheid zorgen, een ieders verantwoordelijkheden 
duidelijk maken, afspraken maken. Spelregels kunnen hierbij een hulpmiddel zijn.
Spelregels:

Houding:
We zijn allen lid van een voetbalvereniging, waar normen en waarden zeer belangrijk geacht 
worden. Dat willen we blijven uitdragen ook. Weet je te gedragen bij thuis en uit wedstrijden.  
Wees beleefd tegen de scheidsrechter en tegenstander, ga niet lopen schelden/ provoceren 
als  iets  even  tegen  zit,  geen  onnodige  agressie  en  laat  je  niet  provoceren.  (spelers,  
supporters) Pesten of anderszins moedwillig benadelen van clubleden of personen buiten de 
vereniging wordt niet getolereerd op straffe van schorsing/royement. 
Wedstrijd/training:
De training begint op de afgesproken tijd volgens schema, je dient dan op het veld te staan. 
Later  komen betekent in principe niet meedoen of je trainer/leider moet er van op de hoogte 
zijn.  Bij  thuiswedstrijden  dien  je  45  minuten  voor  aanvang  aanwezig  te  zijn.  Voor  de 
wedstrijd: we wachten op elkaar in de kleedkamer en gaan met z'n allen tegelijk het veld op 
en  beginnen  gezamenlijk  aan  de  warming-up.  Pupillen  na  de  wedstrijd  en  tijdens 
penaltyschieten, even op elkaar wachten.
Afzeggingen:
Mocht je verhinderd zijn te komen trainen of spelen, graag tijdig afzeggen. Dit is voor spelen 
vrijdags voor 18.00u. en trainen liefst minimaal 2uur voor aanvang. Mocht je al langer van te 
voren weten niet te kunnen spelen, waarschuw dan eerder. Wegblijven zonder kennisgeving 
wordt niet geaccepteerd en betekent minimaal 1 wedstrijd niet spelen. Bel voor jouw team de 
eerstgenoemde leider.
Kleding:
Doormiddel van externe sponsoring worden shirts of ook wel volledige tenues verstrekt door  
de vereniging. Bewassing wordt geregeld door de vereniging. Kosten: 5 euro per kwartaal, 
wordt verrekend met de contributie. Bij de senioren geldt een andere regeling. Kleding tijdens 
wedstrijden:  niet  anders  dan de v.v.  Kloosterburen uitrusting.  Sliding  panty’s  etc.  voegen 
hieraan niets toe. R in de maand, trainingspak aan tijdens trainen(periode 21/9-21/3).
Hygiëne:
Iedere spe(e)l(st)er dient na het trainen of het spelen van een wedstrijd te douchen.
Vervoer:
Bij  uitwedstrijden  graag ondersteuning  van de ouders.  Bij  toerbeurt,  lijst  wordt  via leider 
verstrekt. Vertreklokatie: Parkeerplaats Westerklooster.
Materialen:
Ga zorgvuldig om met de voetbalmaterialen en ruim de rommel achter je ...... op. Help even 
de voetballen in een netje/tas te doen, pionnen, chinaheads etc. op te ruimen, vuile hesjes 
afspoelen en ophangen. Kleine moeite voor langer plezier. Laat niet altijd dezelfde mensen 
opdraaien voor het aanvegen van de kleedkamer en doucheruimte (ook bij uitwedstrijden) of 
het inpakken van de kledingtas.
Leiders:
Elk team heeft twee leiders/coaches. Elke speler/speelster is zelfredzaam. De kleedkamer is 
dan ook alleen toegankelijk voor leiders en spelers (met uitzondering van F-pupillen/ mini’s).
Supporters: Positieve aanmoedigingen van supporters zeer welkom. 

Voor seniorenleden moet bovenstaande als vanzelfsprekend en bekend gelden.
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Aanmelding geschiedt door volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier. Tevens 
betaling van 2.60 euro en pasfoto voor spelerspas. Voor aanmelding van een minderjarige is 
een handtekening van ouder/verzorger nodig.

PERSOONSGEGEVENS
Naam: Roepnaam:
Voornamen: Geslacht:        man/vrouw
Geb. datum: Geb. plaats: Nationaliteit:
Adres: Postcode:
Woonplaats: Tel. Nr.:
E-mail:
Legitimatie (va. 16 jaar): paspoort/ ID-kaart/ rijbewijs/ leg. nr. :

LIDMAATSCHAP KNVB
Was u al eerder lid van een voetbalvereniging? Ja/ Nee
Zo ja, welke vereniging? Periode:
Onder KNVB- nummer.:

MACHTIGING INNING CONTRIBUTIE
Ondergetekende geeft tot wederopzegging toestemming aan de penningmeester van de vv 
Kloosterburen  de  jaarlijkse  contributie  in  termijnen  van  een  kwartaal  van  onderstaand 
rekeningnummer  af  te  schrijven.  Bij  niet  akkoord  met  afschrijving  kan  binnen  30 
kalenderdagen een verzoek tot terugstorting bij de bank worden ingediend. Voor verrekening 
per acceptgiro geldt een toeslag van 5 euro per acceptgiro.

Bankrekeningnummer: IBAN :

Tenaamstelling rek.nummer: Plaats:

Beëindiging van het lidmaatschap tijdens het seizoen is niet mogelijk. Indien u toch besluit 
om tijdens het voetbalseizoen uw lidmaatschap te beëindigen, dient u de contributie voor het 
gehele seizoen te voldoen. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het 
voor 1 mei schriftelijk wordt opgezegd bij de secretaris. Acceptatie van het lidmaatschap is 
onder voorbehoud van goedkeuring door de KNVB en het bestuur van vv Kloosterburen.

AKKOORDVERKLARING
Datum en Handtekening:

IN TE VULLEN DOOR DE CLUB:
Inschrijfgeld ad 2.60 euro voldaan?
Pasfoto ingeleverd?
Infoblad Kloosterburen uitgereikt? Naam functionaris van inschrijving:
Indeling in categorie:
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