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Lid worden van Sportclub Westervoort 

Bij Sportclub Westervoort kan je snel en gemakkelijk lid worden.  

 Nieuwe jeugdspelers: Pupillen (onder de 11 jaar) en Ukken (leeftijd 4-5 jaar) kunnen eerst meetrainen en 

worden, zo mogelijk direct, in een team geplaatst. Jeugdspelers tussen de 11 en 20 jaar trainen eerst enkele 

keren mee met één van de bestaande teams. Dit team wordt aangewezen door de jeugdcoördinator. In overleg 

met de betreffende trainer/leider wordt het niveau van de nieuwe speler beoordeeld. Hij of zij wordt daarna 

ingedeeld in een team dat bij het niveau van de speler past, op voorwaarde dat er plaats is. Uiteraard wordt er 

rekening mee gehouden als iemand bij een vriend(in) in hetzelfde team wil spelen, maar ook dan moet daar 

uiteraard wel plaats voor zijn. 

 Nieuwe seniorenleden (vanaf 19 jaar) kunnen zich het beste via het contactformulier aanmelden. De technisch 

coördinator neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.  

Wij vinden het belangrijk dat onze spelers, jong en oud, met plezier en beleving hun sport beoefenen. In een 

teamsport zoals voetbal, spelen sociale aspecten een belangrijke rol, je moet het SAMEN doen. Dit geldt niet alleen 

voor de spelers of speelsters in een team, maar ook voor iedereen om een team heen: begeleiders, trainers, ouders 

en bestuur. Als deze samen zorgen voor een goede sfeer dan zal dit vertaald worden in voetbalenthousiasme. Het lid 

zijn van onze vereniging en het functioneren binnen een team vraagt om gedragsregels en discipline. We gaan uit 

van respect voor elkaar, normaal omgaan met elkaar en elkaars spullen en het nakomen van afspraken. Kortom het 

respecteren van normen en waarden en elkaar aanspreken en corrigeren op afwijkingen van dit normale gedrag. 

Resultaat kan gemakkelijk vertaald worden in winnen, winstpunten, veel doelpunten en kampioen worden. Resultaat 

kan ook vertaald worden in sfeer, veel enthousiasme en grote betrokkenheid van ouders en spelers. Wij vinden dit 

laatste belangrijk, zonder daarbij het presteren uit het oog te verliezen; winnen, scoren en kampioen worden zijn 

belangrijke factoren binnen de (voetbal-)sport. Maar dan wel nadat enthousiasme, goede sfeer en grote 

betrokkenheid (ook van de ouders) zijn gewaarborgd. 

Ook de dames en meisjes binnen Sportclub Westervoort hebben hun plek inmiddels gevonden. Het is een afdeling 

die volop in bloei is. De dames en meisjes zijn in de vereniging (vaak toch een mannen wereld) opgenomen en er is 

volop belangstelling voor deze elftallen. 

Wil u of uw zoon/dochter bij Sportclub Westervoort komen spelen, of een paar keer op proef meetrainen?  Vul het 

contactformulier, http://www.scwestervoort.nl/Contact/Contactformulier , in en wij nemen contact met u op. 

Graag ook even de geboortedatum en het telefoonnummer opgeven.  

 
 
 
 

Voorwaarden lidmaatschap 
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Lidmaatschap / Contributie 

 Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar en wordt telkens met één jaar 
verlengd.  

 De contributiegelden van voetballende leden zijn inclusief bondsgeld (KNVB) en kosten voor de 
wedstrijdkleding.  

 Eventuele boetes (en/of kosten van vernielingen) worden extra in rekening gebracht.  

 Alle contributies dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De club zal deze kosten automatisch 
incasseren.  

 Hij/zij gaat akkoord met de regels van zowel de KNVB als Sc Westervoort. 
 
Waarom betalen voor het hele seizoen? 

  In de eerste plaats is dit uiteraard voor de continuïteit binnen een team van belang. Want als een speler 
zonder een goede reden zo maar tussendoor zou stoppen, kan een heel team in problemen komen en dat 
kan natuurlijk niet! Daarom betaal je contributie voor een heel seizoen zonder recht op kwijtschelding van 
deze verplichting bij tussentijds opzeggen. Maar naast de sportieve kant, gaat de vereniging ook financiële 
verplichtingen aan voor een heel seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten gebaseerd op het aantal 
leden. Denk verder aan inschrijvingskosten van teams, doorbelasting van kosten door de KNVB of het 
bestellen van spelmaterialen. Daarom wordt het opzeggen van een lidmaatschap tijdens een seizoen niet 
toegestaan! 

 Als het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar tussentijds  wordt opgezegd zal het lidmaatschap pas 
aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd. 

 

Stoppen met voetballen bij Sportclub Westervoort 

Ieder jaar zijn er leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen. We hopen dat deze leden met plezier zullen 
terugkijken op de tijd die ze bij Sc Westervoort hebben doorgebracht. 
 
Als je wil stoppen met voetballen bij Sportclub Westervoort aan het einde van het seizoen dan dien je dit schriftelijk 
of via een e-mail aan ons te laten weten. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, dus opzeggen uiterlijk 31 mei.  
 

- Schriftelijk:  Sc Westervoort - Ledenadministratie  
Brouwerslaan 7, 6931 AC  WESTERVOORT  

- E-mail:   ledenadministratie@scwestervoort.nl  

Zijn er geen uitzonderingen mogelijk?  
Het bestuur kan besluiten om de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen, te laten vervallen. 
Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. Denk hierbij aan verhuizing of een zeer ernstige blessure die verder 
voetballen in het lopende seizoen onmogelijk maakt. 

Tussentijds opzeggen 
 De verplichting om de contributie te betalen voor het lopende jaar vervalt niet bij een tussentijdse opzegging. Houd 
hier rekening mee!  
 
Indien je pas na 1 juni besluit te stoppen met voetballen gelden de volgende regels (dit i.v.m. afdracht aan de KNVB 
en de begrote uitgaven van de vereniging):  

- Bij opzegging voor 1 september ben je de contributie tot 1 september verschuldigd  
- Vanaf 1 september (tot 1 januari) ben je de contributie tot 1 januari van dat seizoen verschuldigd  
- Vanaf  1 januari ben je de contributie tot 1 juli van dat seizoen verschuldigd  

 
 Mondeling (of per sms, whatsapp o.i.d.) opzeggen bij je trainer of leider leidt niet tot een uitschrijving. Schriftelijk 
opzeggen voorkomt een hoop narigheid bij de contributie-inning. Als de contributie niet kan worden geïnd geeft Sc 
Westervoort de zaak uit handen aan een incassobureau. De kosten die dat met zich meebrengt komen dan voor jouw 
rekening. Houd hier rekening mee! 
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Overschrijving van en naar andere vereniging  

Bij een overschrijving van en naar Sportclub Westervoort moet deze worden geregeld met medewerking van de 
nieuwe en oude vereniging. Uiteraard dient aan alle betalingsverplichtingen te zijn voldaan (contributies en 
eventuele boetes moeten zijn betaald). 
 
Deze overschrijving moet gebeuren vóór 15 juni van het lopende seizoen en op 15 juni bij de KNVB in de bus liggen. 
Dit geldt voor de categorie A, de regels, die voor de categorie B gelden zijn een stuk soepeler. Regel een 
overschrijving ruim voor de deadline. Dat voorkomt een hoop stress bij alle betrokkenen.  
 
Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe 
vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. Het digitaal overschrijven is 
ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. Bij het aanmelden bij de nieuwe club wordt automatisch 
bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. 
 
Neem contact op met iemand van de jeugd- of seniorencommissie of stuur een mail naar: 
ledenadministratie@scwestervoort.nl. De ledenadministratie bekijkt of je aan al je verplichtingen voldaan hebt. Ook 
eventuele kleding (tas) die in bruikleen zijn gegeven behoren ingeleverd te worden. Als dit niet het geval is wordt er 
geen overschrijving verleend. Als alles in orde is wordt de overschrijving digitaal goedgekeurd.   

 

Omzetten of wijzigen lidmaatschap  

Senioren die stoppen met voetballen wijzen wij graag op de mogelijkheid om hun lidmaatschap voort te zetten als 
donateur of niet spelend lid. Tegen een gereduceerd tarief blijf je lid van Sportclub Westervoort. Op deze manier blijf 
je betrokken bij de vereniging, houd je gratis toegang tot de wedstrijden van ons 1e elftal en ben je welkom bij de 
verschillende activiteiten die ieder jaar weer worden georganiseerd. Overigens is het natuurlijk nog leuker om als 
vrijwilliger bij onze vereniging betrokken te blijven. Er is altijd genoeg te doen op uiteenlopende gebieden. 

Veranderingen in je situatie dien je zelf door te geven aan onze ledenadministratie via het e-mailadres 
ledenadministratie@scwestervoort.nl  

Bijvoorbeeld wijziging van:  

 het lidmaatschap  

 adresgegevens 

 e-mailadres 

 telefoon- nummer  

 bankgegevens 
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