VERENIGINGSSECRETARIAAT
Postbus 7927
5605 SH Eindhoven

Sportvriend (in),
Alvorens over te gaan tot het invullen van het bijgevoegde aanmeldingsformulier volgen hier enkele
mededelingen. Wij raden je aan deze eerst aandachtig te lezen.
1.

De voetbalvereniging vv Gestel is opgericht op 1 juli 2005 te Eindhoven, stadsdeel Gestel. vv Gestel
is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer; 17179718

2.

Je wordt aangenomen als lid conform de eisen van de KNVB en volgens de bepalingen opgenomen
in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze liggen ter inzage bij het
secretariaat.

3.

Ieder lid is verplicht te spelen in het speciale vv Gestel-tenue wat bestaat uit;
Geel / blauw shirt met embleem van vv Gestel
Blauwe voetbalbroek
Witte kousen
Het tenue is alleen verkrijgbaar op afspraak bij Henk van Eembergen (06-50645216).
De richtprijs voor zo’n tenue bedraagt ongeveer € 50,00.
Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden is verplicht.

4.

Via de website van vv Gestel (vv-gestel.com), kan je op de hoogte blijven van het wel en wee van
de vereniging vv Gestel. Op de site wordt ook het wedstrijdprogramma voor de eerstkomende weken
en verder nieuws vermeld.

5.

vv Gestel vraagt aan nieuwe leden € 10,00 inschrijfgeld, te voldoen bij aanmelding.
De inning van de contributiegelden verloopt via onze partner NIKKI. Zij zullen je de mogelijkheid
bieden de volledige contributie in één keer te betalen (zonder administratiekosten) of om in
maandelijkse termijnen de contributie te betalen. Bij de betaling in maandelijkse termijnen rekent
NIKKI administratiekosten. Dit bedrag is 10% van het contributiebedrag met een maximum van €
19.Wij zullen je contactgegevens dan ook delen met NIKKI. Zij nemen dan contact met je op om de
contributie te voldoen.

6.

De jaarlijkse contributiebedragen per 1 juli 2020 zijn,
(leeftijden zijn per 1 januari in het lopende seizoen)
Per jaar
Mini’s t/m 5 jaar
€ 30,00
6 t/m 11 jaar
€ 126,00
12 t/m 17 jaar
€ 144,00
Seniorenleden
€ 198,00
Oldstars
€ 120,00
Veteranen
€ 150,00
Indien de contributiebetaling achterwege blijft ben je niet speelgerechtigd.

Leden, die niet voetballen, maar wel een functie hebben in de vereniging betalen € 12,00 per jaar.
Leden, die niet voetballen en ook geen functie uitvoeren, betalen € 30,00 per jaar.
Het voetbalseizoen loopt steeds van 1 juli t/m 30 juni.
Je dient te alle tijden tot het eind van het seizoen de contributie te voldoen.
Gezinnen met een minimum inkomen kunnen in aanmerking komen voor een ondersteuning
van het J.S.F. (Jeugd sport fonds) of het S.L.G. (Stichting leergeld). Meer informatie over deze
regelingen is te verkrijgen in de bestuurskamer bij vv Gestel.
7.

Indien je bij een wedstrijd een waarschuwing krijgt, uit het veld wordt gestuurd door de
scheidsrechter, de wedstrijd gestaakt wordt en/of wanneer men schade aanricht en dit financiële
gevolgen heeft voor de vereniging, dan worden deze kosten verhaald op de overtreder, de aanrichter
of het desbetreffende team.

8.

Bij aanmelding dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond door nieuwe leden vanaf 16
jaar.

9.

Je kunt een verzoek tot reguliere overschrijving voor het nieuwe seizoen tot uiterlijk 15 juni
indienen. Een tussentijds verzoek kun je indienen in de periode vanaf 16 juni tot en met de eerst
vrijdag van de maand maart. Het veranderen van vereniging gaat via digitale overschrijving, de
nieuwe vereniging vraagt de overschrijving aan, waarna de te verlaten vereniging een akkoord moet
geven.

Je krijgt pas overschrijving wanneer aan alle financiële verplichtingen tot het einde
van het seizoen is voldaan en de kleding ingeleverd is, die door vv Gestel ter
beschikking is gesteld.
10.

Het kader van vv Gestel bestaat voor het grootste gedeelte uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers
proberen er voor te zorgen dat de vereniging zo optimaal mogelijk draait. We hebben echter nog
veel vrijwilligers nodig om alle taken goed uit te kunnen voeren
Schroom niet en meld je aan bij een van de bestuursleden om ons te ondersteunen b.v. als
bestuurslid, commissielid, leider, trainer, scheidsrechter, assistent scheidsrechter, begeleider,
vervoerder naar wedstrijden, organisator van activiteiten, uitvoerder van reparaties of klusjes enz.

11.

Bijgaand aanmeldingsformulier kun je afgeven bij het verenigingssecretariaat. Wanneer het
sportpark geopend is (gedurende het seizoen is dat op dinsdag- en donderdagavond en op
wedstrijddagen) kan het formulier ook in de bestuurskamer afgegeven worden.

12.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (AVG per 25 mei 2018)
vv Gestel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy policy
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Deze privacy policy is terug te vinden op onze website; vv-gestel.com,
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