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INSCHRIJFFORMULIER rksv DoCoS
Graag invullen in blokletters
Lidgegevens:
Bent u in de afgelopen drie jaren lid geweest van een (andere) voetbalvereniging ?
☐ Nee
☐ Ja, bij
______________________________
Plaats: ____________________________________
KNVB relatienummer: ____________________________________
Persoonsgegevens
Achternaam:
______________________________
Roepnaam:
______________________________
Nationaliteit:
______________________________
Geboortedatum: ______________________________
Indien ouder dan 16 jaar:
soort legitimatie: ______________________________
kopie van legitimatiebewijs bijvoegen

Tussenvoegsel: ______________________________
Voorletters:
______________________________
Geslacht:
M/V

nummer legitimatie: ____________________________

Adresgegevens
Straat:
______________________________
Huisnummer:
________ Toevoeging: _________
Postcode:
______________________________
Woonplaats:
______________________________
Telefoon:
______________________________
Mobiel:
______________________________
E-mailadres:
_____________________________________________ (belangrijk voor gebruik van de KNVB app)
E-mailadres ouder/voogd (bij leden tot 16 jaar): ______________________________________________________
De ondergetekende gaat akkoord met het gebruik van de persoonsgegevens volgens het privacyreglement DoCoS (zie
hiervoor de website: www.docos.nl/contact/privacyverklaring).
Vrijwilligersdiensten:
Van alle leden van DoCoS (in geval van jeugdleden de ouders) wordt volgens de verenigingsbepalingen verwacht dat zij, als
onderdeel van het lidmaatschap, vrijwilligerstaken op zich nemen.
In bijgaande vrijwilligersovereenkomst kunt u uw voorkeur aangeven.
Financiële gegevens (verplicht in te vullen*):
Bank:
______________________________
IBAN Rekeningnummer: _______________________________________________________(18 posities)
Ten name van:
______________________________
* Bij betaling door het Jeugdsportfonds dient een bevestiging te worden bijgevoegd.
Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk door middel van automatische incasso.
De ondergetekende, houder van bovenstaande bankrekening machtigt rksv DoCoS om de jaarlijkse verschuldigde contributie
te innen van de bovengenoemde rekening door middel van automatische incasso.
Ondertekening:
Datum: __________________________________
Handtekening : ___________________________
indien jonger dan 18 jaar, dan ondertekening door ouder of voogd
Het inschrijfformulier kunt u volledig ingevuld inleveren bij de Ledenadministratie (mailadres
jeugd.ledenadministratie@docos.nl); deze verzorgt dan de verdere afhandeling van uw inschrijving.
Nieuwe leden ouder dan 16 jaar dienen een kopie van een legitimatiebewijs bij te voegen.
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BIJLAGE INSCHRIJFFORMULIER Seizoen 2019-2020
Voor het seizoen 2019-2020 gelden de volgende contributiebedragen:
Senioren
Jeugd JO19 t/m JO11
Jeugd JO10 t/m JO8
Jeugd JO7/JO6
Vanaf 18 jaar
Geboortejaar 2001-2009
Geboortejaar 2010-2012
Geboortejaar 2013/2014
Contributie 
244 
174 
164 
104 
Kledingtoeslag 
65
65
65
Totaal incasso
244
239
229
169
 Vanaf het 3e jeugdlid uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) geldt een korting van 50% op het contributiebedrag.
Inbegrepen in de contributie zijn verzekering en afdracht KNVB.
 Voor de jeugd geldt een kledingtoeslag als bijdrage voor het kledingplan. Ieder jeugdlid van rksv DoCoS is automatisch deelnemer aan
het DoCoS kledingplan. Voor het gebruik van de kleding is jaarlijks een huurbedrag van € 65 verschuldigd. Dit bedrag wordt gelijktijdig
met de contributie geïnd. Zie de website van rksv DoCoS voor meer informatie over het kledingplan.
 Van alle DoCoS-leden wordt verwacht dat zij, als onderdeel van het lidmaatschap, ieder seizoen minimaal 12 uur per seizoen
vrijwilligerswerk doen. De vrijwilligerstaken zijn door het bestuur omschreven en vastgesteld. Zie de website van rksv DoCoS voor meer
informatie over het vrijwilligerswerk.
④ Nieuwe leden met geboortejaar 2010 t/m 2014 betalen het eerste seizoen geen contributie; zij betalen wel de kledingtoeslag.
De contributie behoort jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Rksv DoCoS int de contributie door middel van automatische incasso in de maand juli. Wordt een incasso geweigerd, dan dient het lid zelf
voor betaling van de contributie zorg te dragen op de rekening van rksv DoCoS; rekeningnummer NL21 INGB 0000 5730 09 t.n.v.
penningmeester DoCoS te Leiden. Contante betaling is niet mogelijk.
Wanneer de betaling van het verschuldigde bedrag problemen oplevert, kan er contact worden opgenomen met de ledenadministratie
voor een afbetalingsregeling.
De jaarlijkse contributie moet uiterlijk 1 oktober zijn betaald. Leden die op die datum nog niet betaald hebben, of geen afspraak hebben
gemaakt voor een betalingsregeling, krijgen een speelverbod totdat de contributie is betaald. Leden die op 1 december nog
contributieschuld hebben, komen in aanmerking voor royement, dit ter beoordeling van het bestuur. Hetzelfde geldt voor leden die tijdens
het seizoen lid zijn geworden en 3 maanden na inschrijving nog contributieachterstand hebben.
Wordt men na september lid, dan betaalt men naar evenredigheid contributie.
Inschrijving in juli/augustus/september
volledige jaarcontributie
Inschrijving in oktober/november/december
¾ van jaarcontributie
Inschrijving in januari/februari/maart
½ van jaarcontributie
Inschrijving in april
¼ van jaarcontributie
In de periode 1 mei t/m 30 juni vindt inschrijving plaats vanaf de datum 1 juli.
Het lidmaatschap is altijd geldig tot en met het eind van het voetbalseizoen en kan niet tussentijds beëindigd worden. Het seizoen loopt
van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij met inachtneming van 1 maand opzegtermijn wordt opgezegd. Opzeggen van het
lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie.
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website www.docos.nl
Welkom!
Wij heten u van harte welkom bij onze vereniging en wensen u veel sportief speelplezier.
Het bestuur van rksv DoCoS.
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VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST rksv DoCoS
Achternaam spelend lid: ___________________________ Voornaam:

___________________________

Geboortedatum:

___________________________ Geslacht:

M/V

Telefoonnummer:

___________________________ E-mailadres:

___________________________

Indien bovengenoemd lid jonger dan 18 jaar is dan ook de gegevens van ouder/verzorgende:
Achternaam:

___________________________ Voornaam:

___________________________

Telefoonnummer

___________________________ E-mailadres:

___________________________

Ik geef aan rksv DoCoS actief te zullen bijstaan via vrijwilligerswerk.
Door middel van een kruisje geef ik, als spelend lid of als ouder c.q. verzorgende van het bovengenoemde DoCoS lid, aan
dat ik - bij voorkeur - beschikbaar ben om de door mij aangekruiste functie te vervullen.
U wordt verzocht om een voorkeur van functie aan te geven. Er zal getracht worden om zoveel mogelijk met uw voorkeur
rekening te houden. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn.
Ik heb een voorkeur voor:


Medewerk(st)er in de keuken van de kantine

 Gastheer of gastvrouw bij wedstrijden op zaterdag
 Niet-voetbalactiviteiten Jeugd:
Sinterklaas
Taptoe
Voetbalkamp
 Scheidsrechter junioren
 (Assistent) Jeugdtrainer
 Lid EHBO team
 Medewerk(st)er onderhoudsploeg
 Vrijwilligerscoördinator
 Sponsorcommissie
 Medewerk(st)er Website
 Technische commissie Jeugd
 Werving nieuwe leden
 Algemeen of specifiek commissiewerk, namelijk:
________________________________________



Medewerk(st)er in de bar van de kantine op
zaterdagmiddag
 Gastheer of gastvrouw bij overige wedstrijden
 Voetbalactiviteiten Jeugd:
Haring & Wittebrood toernooi
Voetbaltoernooien (toernooicommissie)
Oefenwedstrijden
 Scheidsrechter senioren
 Notulist(e) bestuur/commissie
 Lid Normen & Waarde commissie
 Medewerk(st)er schoonmaakteam
 Jeugdcoördinator
 Teammanager
 Medewerk(st)er IT-support
 Technische commissie Senioren
 Medewerk(st)er Ledenadministratie
 Ik (mijn partner) ben (is) al actief bij DoCoS als:
__________________________________________

Voor nadere informatie over de bovengenoemde taken kunt u de website van DoCoS raadplegen onder Vrijwilligers. De
contactgegevens van de Vrijwilligerscoördinator staan daar ook vermeld.
Datum

Handtekening

________________________________________

_________________________________________

