Betreft : Informatie voor nieuwe leden
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Beste mevrouw, meneer,

Welkom bij de leukste en gezelligste voetbalvereniging van Apeldoorn!
Zojuist hebt u kennis gemaakt met een functionaris van onze vereniging. Wij geven u graag nog wat informatie over onze mooie
vereniging.

Wilt u lid worden van Groen Wit ‘62?
Vult u dan ons aanmeldingsformulier volledig in! Wij nemen uw verzoek om spelend lid te worden van onze vereniging in
behandeling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U levert het aanmeldingsformulier in bij één van onze coördinatoren (contactgegevens op pagina 2/2).
De coördinator kijkt of plaatsing in een team mogelijk is. Als dat niet direct het geval is wordt u hierover ingelicht.
De coördinator geeft aan wanneer verwacht wordt dat er plaats is in een team. Mocht er niet direct plaats zijn dan vraagt
de coördinator of u een bepaalde periode wilt wachten of dat u direct afziet van verder contact met onze vereniging.
Als plaatsing mogelijk is stuurt de coördinator het aanmeldingsformulier door naar de ledenadministratie.
Als er geen bezwaren zijn tegen uw lidmaatschap wordt de leider of de trainer van het team ingelicht. De leider of trainer
van het team neemt contact met u op om deel te nemen aan de training.
Vanaf dat moment duurt het ongeveer drie weken voordat alle betrokken afdelingen binnen onze vereniging over de komst
van een nieuw lid zijn ingelicht.

Contributie
De betaling van de contributie gaat in na de indeling in een team of eerder als u tijdelijk als niet-spelend lid geregistreerd wilt zijn.

Goed om te weten
1.
2.
3.
4.
5.

Voor onze nieuwe leden is er aan het begin van het seizoen een informatieavond. Ook als u daar niet toe behoort bent u
van harte welkom.
Bij het vervoer van onze teams naar uitwedstrijden is uw bijdrage gewenst.
Het Groen Wit ’62 tenue wordt op lease basis ter beschikking gesteld. (zie document “wedstrijdkleding Groen Wit ‘62”)
Meisjes kunnen ook bij Groen Wit ’62 terecht. Voor meisjes is er aparte kleedruimte aanwezig.
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Meld u daarom aan als vrijwilliger! Een goed lidmaatschap bij Groen Wit ’62 betekent
niet alléén het betalen van contributie. Juist als u meehelpt om allerlei zaken binnen de vereniging uit te voeren kan de
contributie laag blijven en de service aan onze leden hoog.

Openingstijden van ons clubhuis
Het clubhuis is op dinsdag- en donderdagavond geopend vanaf 19.00 uur en het wedstrijdsecretariaat draait op zaterdag dienst van
08.00 tot 16.30 uur.

Welke informatiekanalen gebruikt Groen Wit ’62
De informatie uitwisseling van onze verenigingsactiviteiten vindt plaats via onze website www.groenwit.nl. Voor afgelastingen is er
de infolijn afgelastingen 055 - 533 1503. Afgelastingen worden voor trainingen en wedstrijden doorgegeven.
Wij wensen u een goede, prettige en sportieve tijd bij onze voetbalvereniging op het sportpark de Maten.
Met vriendelijke groet,

G.J. Steunenberg
Secretaris
Tel. nr.: 055 – 541 2752

Wie zijn onze coördinatoren:
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Zaterdag senioren

(geboren in 1998 of eerder)

Dhr. J.F. (John) Wezenberg

Tel.nr.: 055 - 533 2131

Zondag senioren

(geboren in 1998 of eerder)

Dhr. G.J. (Gert) Steunenberg

Tel.nr.: 055 - 541 2752

JO19-JO17 junioren

(geboren in 1999-2000 / JO17 geboren in 2001-2002)

Dhr. M..J. (Marcel) Westdijk

Tel.nr.: 06 - 2718 9093

JO15-JO14 junioren

(geboren in 2003-2004)

Dhr. D. (Dinant) Drouven

Tel.nr.: 06 - 4208 5890

JO13-pupillen

(geboren in 2005-2006)

Dhr. J.F. (Johan) Wezenberg

Tel.nr.: 06 - 3729 6661 (na 20:00 u.)

Dhr. A. (Bert) Zinnemers

Tel.nr.: 055 - 542 3308

JO12-JO11 pupillen

(geboren in 2007-2008)

Dhr. M. (Michel) Coulier

Tel.nr.: 06 - 4624 4126

JO10 t/m JO8-pupillen

(geboren in 2009-2010-2011)

Dhr. J. (John) Molenkamp

Tel.nr.: 06 - 2297 5091

Dhr. E. (Elmar) van den Born

Tel.nr.: 06 - 4610 1429

JO7-mini pupillen

(geboren in 2012 en 2013)

Dhr. J.J.C. (Joey) de Boer

Tel.nr.: 06 - 4223 6907

email: wedstrijdsecr@groenwit.nl

email: tz_senioren_zon@groenwit.nl

email: coord_o19@groenwit.nl

email: coord_o15@groenwit.nl

email: coord_o13@groenwit.nl

email: coord_o11@groenwit.nl

email: coord_o9@groenwit.nl

email: coord_worldcup@groenwit.nl

Indeling in hogere leeftijdscategorie
Een speler mag zonder ontheffing van de KNVB niet in een jongere leeftijdscategorie worden ingedeeld. Hierop is 1 uitzondering:
een speler van de JO8 mag in het eerste jaar wél in groep JO7 (mini pupillen) spelen.
Een speler kan en mag wel door de vereniging in een hogere leeftijdscategorie worden ingedeeld. Als een speler in een hogere
leeftijdscategorie wordt ingedeeld door de vereniging heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van de contributie. Voor de
contributie blijft het geboortejaar bepalend.
Contributiebedragen seizoen 2018-2019
Soort lid

2018/2019
Contributie

KledingBijdrage

Totaal
Ineens *

of 6 x
incasso

Senioren

€ 219,60

€ 30,00

€ 249,60

€ 41,60

JO19-junioren

€ 186,60

€ 30,00

€ 216,60

€ 36,10

JO17-junioren

€ 173,40

€ 30,00

€ 203,40

€ 33,90

JO14 en JO15-junioren

€ 159,90

€ 30,00

€ 189,90

€ 31,65

JO8 t/m JO13 pupillen

€ 139,80

€ 30,00

€ 169,80

€ 28,30

JO7 Mini-pupillen (Worldcup)

€ 112,50

€ 30,00

€ 142,50

€ 23,75

Zaalvoetbal

€ 139,80

€ 15,00

€ 154,80

€ 25,80

Zaal- + Veldvoetbal

€ 290,40

€ 45,00

€ 335,40

€ 55,90

NS / KNVB (Niet spelend + KNVB lid)

€ 69,00

€0

€ 69,00

€ 11,50

NS (Niet Spelend)

€ 57,00

€0

€ 57,00

€ 9,50

- U kunt kiezen voor betaling van de contributie: a) ineens per acceptgiro* in september of binnen vier weken bij aanvang tijdens het
seizoen, of b) via incasso in 6 termijnen van begin juli t/m begin december.
- Voor bepaalde verenigingsfuncties** is het lidmaatschap van de voetbalbond vereist. Als u zo’n verenigingsfunctie uit wilt oefenen,
maar niet de bondscontributie wilt betalen zal de vereniging de contributie betalen.
Als KNVB lid geniet u rechtsbescherming en bent u aanvullend verzekerd tijdens aangemelde verenigingsactiviteiten zoals
voetballen, chauffeuren, organiseren.
- Ook als niet-spelend lid kunt u meebeslissen op de ledenvergaderingen.
*
Bij betaling per acceptgiro wordt € 1,00 extra in rekening gebracht.
**
Enkele van die functies zijn: bestuurslid, trainer, assistent- of vereniging-scheidsrechter, (team)leider.

Ledenadministratie:
Henk Plaggenborg, Rietdekkersdreef 928, 7328AS Apeldoorn, tel. 055 - 534 0250, e-mail: ledenadmin@groenwit.nl

