Opgericht: 17 september 1927. Koninklijk goedgekeurd: 27 februari 1961

Clubhuis Sportpark Lindenholt
De Meeuwse Acker 2029 6546 DZ Nijmegen
Tel. Clubhuis 024 – 3790907

website : www.sce-nijmegen.nl
email: ledenadministratie@sce-nijmegen.nl
Telefoon: 06-26724725

___________________________________________________________________________________________________________

Achternaam: ………………………………………………………………..M/V Voorletters: ………………………
Roepnaam: ……………………………………………….. Geboortedatum: ……………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………. Nationaliteit: ………………………………
Postcode: …………………….. Woonplaats: …………………………….Tel.: ……………………………………
Bij jeugdlid: Tel. vader:…………………………………….Tel. moeder:…………………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………...
Bij welke vereniging ben je nu lid of ben je lid geweest : ..………………………………… Je hebt overschrijving
nodig wanneer je korter dan 3 jaar geleden lid bent geweest van een andere vereniging. S.C.E zal via
Sportlink de overschrijving aanvragen. Na goedkeuring van de te verlaten vereniging en van de KNVB, zal
S.C.E de aanmelding verder afronden.
Heb je er bezwaar tegen dat S.C.E bij de te verlaten vereniging inlichtingen over jou gaat inwinnen: ja / nee
In welk elftal wil je bij SCE voetballen: zaterdag/zondag ……………………………….
Algemene gegevens:
* personen van 16 jaar en ouder moeten bij aanmelding een kopie inleveren van een officieel legitimatiebewijs.
* aanmelding bij de KNVB vind plaats na dat aan alle formaliteiten is voldaan.
* het lidmaatschap geldt in principe steeds voor een heel seizoen (1 juli tot en met 30 juni)
* gegevens op dit formulier worden opgenomen in ledenbestand en kunnen door de vereniging en KNVB
worden gebruikt in verband met sponsoractiviteiten, marketing, reclameacties of onderzoeksdoeleinden.
* in de contributie van de JO8 t/m JO19 is een bedrag van circa € 20,-- opgenomen voor het kledingfonds.
* zie voor de Privacyverklaring de website www.sce-nijmegen.nl/administratie
Betaling van de contributie kan uitsluitend via automatische afschrijving geschieden. Contributies zijn per jaar:
Geboren in:
SENIOREN:
Heren/Dames € 220,JUNIOREN: JO/MO19 (2004 en 2005)
€ 220,40+
€ 60,JO/MO17 (2006 en 2007)
€ 220,JO/MO15 (2008 en 2009)
€ 210,Niet spelende leden
€ 40,PUPILLEN: JO/MO13 (2010 en 2011)
€ 200,Donateurs
€ 21,JO/MO11 (2012 en 2013)
€ 190,JO/MO 9 en 8 (2014) – (2015/2016) € 180,Niet spelende medewerkers
€ 12,JO/MO 5 (Kabouters) (2017 en 2018) € 50,1.

Stichting Leergeld betaalt de contributie. Uw gezinsnummer is: …………………………..
S.C.E stuurt u een rekening. Deze moet u binnen één week indienen bij Stichting Leergeld.
Of

2.

Met de ondertekening verleen ik de penningmeester van de vv S.C.E tot wederopzegging toestemming
om de contributie en/of door de KNVB opgelegde boetes af te schrijven.
De contributie kan per jaar (september) /// per halfjaar (september en januari) worden ingehouden

IBAN nummer
Naam rekeninghouder:

Handtekening:

Dit formulier (volledig ingevuld en ondertekend) afgeven in het clubhuis of sturen aan:
Ledenadministratie vv S.C.E, t.a.v. Berry Aalders
Lankforst 4130
6538 HT Nijmegen
Datum:

2022

Z.O.Z.
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Deel 2 van het Aanmeldingsformulier
Geachte ouder(s) en nieuw lid van S.C.E,
De voetbalclub S.C.E bestaat en functioneert dankzij de steun veel vrijwilligers. Deze vrijwilligers vervullen
binnen de organisatie heel veel verschillende taken.
De taken die het duidelijkst bij een voetbalclub zijn natuurlijk: de trainers, elftalbegeleiders, scheidsrechters,
bestuursleden, technische mensen voor het onderhoud van de voetbalvelden en kleedkamers enz.
De minder bekende taken, maar zeker net zo leuk om te doen binnen de club zijn b.v. de administratieve
ondersteuning van het secretariaat: coördinerend werk; barmedewerkers, Feest- en Evenementencommissie;
P/R van de club; Sponsorcommissie; organiseren van jeugdactiviteiten enz.
Dankzij de inzet van vrijwilligers heeft S.C.E bestaansrecht, zonder deze steun komen wij niet aan voetballen
toe. Hierdoor zijn wij permanent op zoek naar leden die ons bij het dagelijkse werk in de club willen
ondersteunen. De wijze waarop u ons kunt ondersteunen kunt u invullen in de volgende enquête
1) Hoe vaak bent u beschikbaar?
()
()
()
()

a)
b)
c)
d)

incidenteel
maandelijks
wekelijks
niet, omdat…………………………………………………………………………………………..

2) Wat vindt u leuk om te doen binnen de organisatie van S.C.E ? (b.v.: barmedewerker; jeugdactiviteiten
organiseren/ondersteunen; bestuurslid; jeugdcommissielid; onderhoud accommodatie; elftaltrainer;
teambegeleider, commissie lid, scheidsrechter enz.)
…………………………………………………………………………………………………………………..
3) Ik wil mij graag verder oriënteren op de mogelijkheden binnen de S.C.E organisatie en vraag of S.C.E
contact met mij op wil nemen.
Naam:…………………………………………………….… Tel:………………………….........................
Een veel gehoorde klacht bij de leden is, dat door de drukte in het dagelijks leven met veelal dubbele banen in
een gezin er geen ruimte is om tijd in de club te steken. Een alternatief kan voor u zijn, het financieel
ondersteunen van “de Euroclub van S.C.E“. De Euroclub steunt met name onze jeugdafdeling.
Aanmelden hiervoor kan via de website van S.C.E. (www.sce-nijmegen.nl). Dit kost u slechts € 4,-- per maand.
Wanneer u meespeelt met de Vriendenloterij en geen specifiek doel steunt, kunt u S.C.E als begunstigde
opgeven. Het kost u helemaal niets en S.C.E is u daar dankbaar voor.
Tot slot wensen wij uw kind en onze nieuwe leden een sportieve en leuke tijd toe bij onze vereniging.
Het Bestuur van S.C.E

