
AANMELDINGSFORMULIER AFD. JEUGDVOETBAL

Ledenadministratie: Kathy Laarhoven
Doenradestraat 23
4834 GA Breda
ledenadministratie@svsabbreda.nl 

Ondergetekende geeft haar of zijn zoon/dochter op als jeugdlid van de s.v. S.A.B.

De contributie voor onze jeugdleden bedraagt per jaar

De inschrijvingskosten bedragen € 7,50.
Er kan alleen contributie worden betaald middels 
een incassomachtiging.
--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.

Achternaam: _________________ Roepnaam: _______________Voorletter(s): ________

Adres: ______________________  Postcode/Woonplaats: ________________________

Geboortedatum: ____ / ____ / _______         Geboorteplaats:  _________________     Geslacht: M / V

Telefoonnummer: __________________

Nationaliteit: ________________________  E-mailadres: _______________________________

Is uw zoon/dochter reeds lid geweest van een andere vereniging? JA/NEE

Zo ja van welke:…………………………van:………………… tot:…………………………….

Nieuwe leden van 11 jaar en ouder moeten een pasfoto inleveren met aan de achterzijde de naam en 
van 14 jaar en ouder een kopie legitimatiebewijs.

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Zonder schriftelijke opzegging voor uiterlijk 
1 juni van het lopend kalenderjaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met één kalenderjaar.
--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--. 
Sportiviteit & Respect

Ouder/Voogd verklaart op de hoogte te zijn van de binnen s.v. S.A.B. geldende gedragsregels en deze 
ook te zullen naleven.

Naam: ……………………………… Handtekening ……………………………
--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Wij vragen u om onderstaande 3 vragen voor akkoord aan te kruisen. 

□ Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van de gegevens van dit aanmeldformulier, zodat 
mijn zoon/dochter deel kan nemen aan activiteiten die door s.v. S.A.B. en/of de K.N.V.B. worden georganiseerd;

□ Ik ga akkoord met het privacy beleid van s.v. S.A.B. Deze is sinds 24 mei 2018 terug te vinden op 
www.svsabbreda.nl  (de website van de vereniging);

□ Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten, wedstrijden en het gebruik 
hiervan op de website van s.v. S.A.B., sociale media, flyers, posters en/of advertenties.
--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.
Incassomachtiging
      
De ondergetekende Naam : .........................................................................……………………………........

Adres : ...................................………………………… Postcode/Woonplaats :.........................……………..

IBAN rekeningnr…………………………………………………………………………………………………………

verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de penningmeester van s.v. S.A.B. om van bovenge-
noemde rekening bedragen te doen afschrijven, die verschuldigd zijn voor contributies en eventuele boetes van 
de KNVB. De contributie afschrijving vindt halfjaarlijks plaats. Mocht de overschrijving naar mening van de 
ondergetekende ten onrechte geschied zijn, kan men de afschrijving binnen 60 dagen terug laten boeken via 
zijn bank. De s.v. S.A.B. verplicht zich dit bedrag terug te betalen.                    
   
Datum: ……………………………….          Handtekening  ………………………………….
--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.
IN TE VULLEN DOOR s.v. S.A.B.
Ontvangen d.d.:
Behandeld door :    Paraaf:

Inschrijvingsnummer K.N.V.B.: Lid vanaf  datum: 

Categorie Contributie
Kabouters (tot 6 jaar) € 75,00
Pupillen/Junioren (6 tot 13 jaar) € 142,00
Junioren (13 t/m 18 jaar) € 170,00



Gedragsregels

Spelers

Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.

Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.

Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.

Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters, ook zij maken fouten.

Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of  agressieve gebaren en woorden.

Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.

Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te 
moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.

Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je 
trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.

Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat  de mogelijkheden bestaan om te trainen 
en wedstrijden te  spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.

De voertaal tijdens trainingen en wedstrijden dient Nederlands te zijn. 

Ouders en verzorgers


