HANDLEIDING LEDENADMINISTRATIE
NUENEN

Lid worden:
Spelende leden: Wanneer je spelend lid wilt worden van de RKSV Nuenen, neem dan eerst contact
op met de contactpersoon in de categorie waarin jij of je zoon/dochter, wilt gaan voetballen.
Vervolgens moet je eerst een intentieformulier ingevuld afgeven bij de contactpersoon /
coördinator. Hij/zij verzorgt verder de procedure.
Nadat de contactpersoon/ coördinator akkoord heeft gegeven dient er een inschrijfformulier te
worden ingevuld. Dit moet ingeleverd worden waarbij tegelijk de inschrijfkosten € 15 contant
betaald moeten worden.
De ingeleverde formulieren dienen samen met het inschrijfgeld € 15.- direct door de
verantwoordelijke coördinator/contactpersoon doorgezonden te worden naar de
ledenadministratie.
Niet spelende leden: wanneer je niet spelend lid /donateur wilt worden van de RKSV Nuenen dan
neem je contact op met de ledenadministratie. Je ontvangt dan een inschrijvingsformulier wat bij de
ledenadministratie moet worden ingeleverd.
Niet spelende leden: wanneer je niet spelend lid /vrijwilliger (bv leiders/leden commissies) wilt
worden van de RKSV Nuenen dan neem je contact op met de vrijwilligers coördinator . Je ontvangt
dan een inschrijvingsformulier voor vrijwilligers.
Het ingevulde formulier wordt ondertekend door de verantwoordelijke voorzitter van de
commissie/ werkgroep die dit formulier direct bij de ledenadministratie inlevert.

Lid zijn:
Wijzigingen in de gegevens van leden zoals Adres Telefoonnummers en E-mail adressen,moeten
altijd direct schriftelijk ( kan per e-mail ) worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Deze
verwerkt de aanpassingen en licht de verantwoordelijke contactpersonen in.
Wijzigingen ten aanzien van de verleende automatische incasso ten behoeve van de contributie
inning dienen deze altijd schriftelijk en ondertekend uitsluitend aan de ledenadministratie te
worden doorgegeven
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Afmelden lid:
n schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie voor 30 juni. Indien er tijdens het seizoen wordt
afgemeld, vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.
De ledenadministratie stuurt naar betrokkene een schriftelijke bevestiging van de afmelding met een
kopie naar de verantwoordelijke coördinator/contactpersoon. Indien afmelding niet tijdig gebeurt,
dan ben je vanaf die datum lid van de vereniging en betaal je voor het hele volgende seizoen
contributie. Contributie inning vindt plaats per 1 augustus.
Om het inventariseren van de vrijwilligers te vergemakkelijken wordt ieder jaar in mei een lijst met
vrijwilligers gedraaid. Aan de hand van deze lijst wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur
aan de voorzitters van commissies en werkgroepen gevraagd om te checken welke vrijwilligers lid
blijven van de vereniging om enerzijds de lijst te updaten en voor tijdige afmelding zorg te dragen.

Overschrijving lid naar andere vereniging:
Overschrijving door de KNVB kan verleend worden tot 15 juni. De overschrijvingsformulieren dienen
dan bij de KNVB aanwezig te zijn.
Uiterlijk 1 week voor het verstrijken van de datum(15 juni) dienen de formulieren bij de
ledenadministratie binnen te zijn. De coördinatoren/contactpersonen moeten de
overschrijvingsformulieren niet vasthouden, maar direct doorsturen naar de ledenadministratie.

Overschrijving lid van andere vereniging naar RKSV Nuenen:
Degene die overschrijving naar onze vereniging vraagt, moet naast het getekend
overschrijvingsformulier een inschrijfformulier inleveren waarbij tegelijk de inschrijfkosten € 15
contant betaald moeten worden. Vanaf de D jeugd dient tevens een spelerspas aanwezig te zijn.
De ingeleverde formulieren dienen samen met het inschrijfgeld € 15.- en de spelerspas (vanaf de D
categorie) direct door de verantwoordelijke coördinator/contactpersoon doorgezonden te worden
naar de ledenadministratie.

Kontaktadres:
Email : ledenadministratie@rksvnuenen.nl
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