Inschrijfformulier VV Friese Boys
☐

Aanmelding veldvoetbal zaterdag

☐

Aanmelding veldvoetbal vrijdag 30+ / 35+ / 45+ (bestaande leden die al
op zaterdag voetballen hoeven zich niet nogmaals aan te melden)

☐

Aanmelding ondersteunend lid

☐

Aanmelding donateur

Persoonsgegevens
Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN
Inschrijfdatum
Bovenstaand lid (of zijn ouder / verzorger) gaat akkoord met automatische incasso van de
contributie per maand en het inschrijfgeld (eenmalig). Het lid is op de hoogte van de regels die
gelden voor opzegging van het lidmaatschap.
Leden ouder dan 16 jaar moeten tevens een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs inleveren.
Leden ouder dan 9 jaar moeten een aanvraagformulier spelerspas invullen. (Geldt niet voor
leden van de 30+ / 35+ en 45+).
Dit formulier kun je inleveren bij: H. de Boer-Terpstra, Hille Veenstrastrjitte 3, Kollumerzwaag.
Datum:
Handtekening rekeninghouder:
(bij minderjarige personen de
ouder / voogd)

Contributie overzicht per jaar
(p/mnd)

Inschrijfgeld

Ouder dan 18 jaar

Contributie
p/jr.
€ 186,00

(€ 15,50)

€ 8,50

15 t/m 17 jaar

€ 147,00

(€ 12,25)

€ 4,75

12 t/m 14 jaar

€ 105,00

(€ 8,75)

€ 4,75

8 t/m 11 jaar

€

90,00

(€ 7,50)

€ 4,75

t/m 7 jaar

€

60,00

(€ 5,00)

€ 4,75

30+ / 35+ / 45+

€

48,00

(€ 4,00)

€ 4,75

Ondersteunende leden (minimaal)

€

48,00

(€ 4,00)

Donateurs (minimaal)

€

36,00

(€ 3,00)

Leeftijd

Friese Boys heeft een bankrekening bij de Rabobank onder IBAN: NL24 RABO 0333 3732 00
Welkom als lid van Friese Boys!
Het bestuur

Opzeggen
Opzeggen moet schriftelijk bij de secretaris van Friese Boys of via een e-mail naar
info@frieseboys.nl. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot 30 juni. Iemand is altijd tot het eind van
het seizoen lid. Opzegging kan dus alleen gelden ingaande het volgende seizoen. Een opzegging is
geldig als dat gebeurd voor 15 juni van het lopende seizoen. Het bestuur kan, als daar dringende
redenen toe zijn, van deze regel afwijken.

Gedragscode voor trainers, leiders en spelers van v.v. Friese Boys
(opgesteld mei 2014)
Graag willen wij vanuit het bestuur enige punten aangeven m.b.t. omgang met elkaar en de
invulling van trainingen en wedstrijden.
Inleiding
De spelers, leiders en trainers proberen gezamenlijk een doel te realiseren. Hierbij valt te denken
aan teamopbouw, prestaties en visie. Bij dit streven horen bepaalde
randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn dan ook essentieel om gezamenlijk het doel te
bereiken met rust en duidelijkheid voor een ieder.
Aanvang trainingen en wedstrijden
Wees op tijd voor de wedstrijd en voor de voorbespreking in de box. Leiders geven vooraf aan hoe
laat je aanwezig dient te zijn. Wanneer je niet kunt voetballen, meld dit dan tijdig bij de leider. Indien
nodig kunnen dan extra spelers worden opgeroepen. Het is vervelend wanneer je niet laat weten of
je wel of niet beschikbaar bent en leiders maar moeten afwachten of je komt. Dit geeft geen
teamgevoel en levert voor de leider een probleem op, want die moet op het laatste moment
vervanging of extra mensen regelen. Uitzonderingen en onverwachte situaties staan hier natuurlijk
los van.
Roken
Bij een sportief gebeuren als een voetbalwedstrijd verwachten wij van spelers, zodra ze in de box
gaan voor voorbespreking en voorbereiding, dat er niet meer gerookt wordt. Dus wanneer het
Friese Boys tenue of de trainingspakken aan zijn is roken niet toegestaan. Ook in de rust wordt niet
gerookt. Pas wanneer de kleren zijn uitgetrokken en er gedoucht is, kan men roken in de daarvoor
bestemde gelegenheid of buiten. Voor het trainen idem dito.
Kleding
Het wedstrijdtenue: shirt, broekje en sokken en eventueel trainingspak, is eigendom van de
vereniging en mag niet worden meegenomen naar huis of worden gebruikt voor andere doeleinden,
ook niet voor trainingen. De wedstrijdtenues worden, per team, samen gewassen. Spelers zijn er,
na de wedstrijd, zelf voor verantwoordelijk dat het gehele tenue op de juiste wijze wordt ingeleverd.
Dus niet met opgerolde mouwen, binnenste buiten of op een andere manier slecht wasbaar.
Sociale aspect
Als door iedereen deze regels worden nageleefd, voorkomen we veel irritaties en onduidelijke
situaties. Bovengenoemde punten moeten en hoeven geen zaak van discussie te worden. Friese
Boys wil graag bezig zijn op het sportieve vlak. We willen gezamenlijk de doelstellingen op sportief
gebied behalen, vanaf de jongste pupillen tot en met het eerste elftal. Wij hebben jullie daarbij
nodig. Laten we ons daarom daar op focussen, in plaats van bezig te zijn met randzaken.
Vertrouwenspersoon
Friese Boys heeft de waarden respect, gelijkwaardigheid en veiligheid hoog in het vaandel. Soms
ontstaan er echter situaties waarbij deze thema’s niet meer gewaarborgd zijn. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan pesten, uitsluiting of intimidatie. Omdat we veelal te maken hebben met kinderen
willen we hier zorgvuldig mee omgaan. Mocht er behoefte zijn aan bemiddeling of advies dan kan
ieder lid en elke betrokkene contact opnemen met een onafhankelijk en gekwalificeerd
vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoon@frieseboys.nl.
Tot slot
Wij verwachten van jullie een sportieve en positieve medewerking in bovenstaande zaken. Met
sportieve groet,
Bestuur v.v. Friese Boys

