HANDLEIDING LEDENADMINISTRATIE
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 ad € 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

RKSV Nuenen

Handleiding Ledenadministratie

2019

HANDLEIDING LEDENADMINISTRATIE
Afmelden lid:
Conform het Huishoudelijk Reglement kan afmelding alleen schriftelijk geschieden bij de
ledenadministratie voor 30 juni. Leden die zich tussen 1 juli en 31 augustus afmelden als lid zijn
€ 16,00 (kosten KNVB lidmaatschap) verschuldigd. Leden die zich na 1 september afmelden zijn het
volledige contributiebedrag verschuldigd.
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 overschrijving dient dan digitaal bij
de KNVB aanwezig te zijn.
Meldt je af als lid van onze vereniging. Zodra alles (financiële zaken zoals contributie of openstaande
boetebedragen en inlevering van bruikleenkleding indien dit van toepassing is) afgerond is, geeft de
vereniging je vrij.

Overschrijving lid van andere vereniging naar RKSV Nuenen:
Meld je af bij je oude vereniging en zorg dat alles (financieel) bij deze club afgerond is. Bij de
verwerking van de aanmelding bij onze club wordt de overschrijving digitaal in gang gezet.
Dit geldt overigens niet als er sprake is van een internationale overschrijving, dan dient er wel
een overschrijfformulier ingevuld te worden.
Na de afmelding lever je een inschrijfformulier in, inclusief een kopie van de bankpas en het IDbewijs, 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.

Contactadres:
Email : ledenadministratie@rksvnuenen.nl
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