Inschrijfformulier Nieuwe leden.

voorzitter@witteveenseboys.nl

Roel Seele, Mr. J.B. Kanweg 41, 9439 PC te Witteveen.

Dit formulier met pasfoto en kopie ID inleveren bij:

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.

Naam:

…………………………………………………………………………………………………………

Voornaam voluit:

…………………………………………………………………………………………………………

Tussenvoegsels:

………………………………………………………………………………………………………….

Straat:

………………………………………………………………………………………………………….

Huisnummer:

…………………………………………………………………………………………………………..

Postcode:

……………………………………………………………………………………………………………

Plaats:

…………………………………………………………………………………………………………..

Telefoon:

…………………………………………………………………………………………………………..

Mobiel:

…………………………………………………………………………………………………………..

Mail:

…………………………………………………………………………………………………………….

Geslacht:

…………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum:

…………………………………………………………………………………………………………..

Categorie:

…………………………………………………………………………………………………………..

Inschrijfdatum:

………………………………………………………………………………………………………….

Opzegdatum:

………………………………………………………………………………………………………….

Bank/Giro nr.:

…………………………………………………………………………………………………………

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de indeling
van spelers in KNVB teams op leeftijd, voor de contributie-inning en voor
de communicatie tussen vereniging en het lid. Uw gegevens worden niet
aan derden ter beschikking gesteld. Zie de Privacy verklaring op
www.witteveenseboys.nl/clubinfo bij AVG

Sportpark De Roskamp
Rel No. KNVB: BBBG36L

Kerkweg 1
KVK Meppel 40047789

9439 PG Witteveen
NL60RABO0369411544
36.94.11.544

Doorlopende machtiging S€PA
Naam:

vv Witteveense Boys '87

Adres:

p/a Mr. J.B. Kanweg 41

Postcode: 9439 PC Plaats: Witteveen
Land:

Nederland Incassant ID: NL80ZZZ400477890000

Machtigingskenmerk(1):

.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Witteveense Boys '87
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens contributie I donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Witteveense Boys '87.
Ais u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de voorwaarden.

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Rekeningnummer (IBAN):
Bank Identificatie (BIC)*
Plaats en datum:

•
•

Handtekening:

* Geen verplicht veld bij NL IBAN.
(1) Machtigingskenmerk wordt door vereniging ingevuld en aan gemachtigde gemeld.
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De vv Witteveense Boys’87 draait volledig op vrijwilligers. Van leden wordt verwacht dat zij
meehelpen de vereniging draaiend te houden.
Ouders van jeugdleden worden automatisch ingedeeld bij het vervoersschema van de uitwedstrijden
en bij de bardienst bij thuiswedstrijden van hun kind. Dit schema staat op www.witteveenseboys.nl
of www.wnbc.nl
Seniorleden verzorgen zelf het vervoer naar uitwedstrijden. Op dinsdagavonden worden de
selectiespelers per schema ingedeeld voor bardienst. Dit gedlt ook voor de dames op
woensdagavond. Verder wordt aan seniorleden gevraagd te helpen met bardiensten, vlaggen,
fluiten, etc. We moeten het samen doen, we zijn immers een vereniging!
We komen altijd vrijwilligers te kort. Indien u meer wilt doen voor de club, kunt u dit hieronder
aangeven, er wordt dan contact met u opgenomen omtrent de invulling.
o
o
o
o
o
o
o
o

Bardienst.
Fluiten.
Vlaggen.
Begeleiding (bij vacatures).
Onderhoudswerkzaamheden.
Bestuur/commissie
Trainen.
Anders: Ik wil graag helpen (zelf invullen)
bij…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Missie vv Witteveense Boys’87:
“Het doel van de Witteveense Boys is om iedereen die wil voetballen op welk niveau dan ook een
sociaal en sportief onderdak te bieden bij de club. Dit betekent dat de club zal streven om voetbal
mogelijk te maken voor mannen en dames van welpen tot en met veteranen, maar ook zal trachten
activiteiten te ontplooien voor niet meer actief spelende voetballers.
De club ziet de regio Witteveen als haar werkgebied.
De Witteveense Boys’87 wil een belangrijke sociale ontmoetingsplaats zijn voor Witteveen en directe
omgeving voor jong en oud, leden en niet-leden. Om dit te bereiken zal de club behalve het
verzorgen van trainingen en wedstrijden er naar streven om diverse activiteiten te ontplooien die er
opgericht zijn om mensen samen te brengen.
De Witteveense Boys’87 willen in een sportieve sfeer plezier bieden aan spelende en niet-spelende
leden, vrijwilligers, ouders en toeschouwers. We gaan respectvol met elkaar om, discrimineren niet
en zijn loyaal aan de club.”
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WNBC'09
WNBC'09 is de gezamenlijke jeugdafdeling van sv Nieuw Balinge en de Witteveense
Boys'87. De Witteveense Boys - sv Nieuw Balinge - Combinatie is opgericht in 2009.
Het wordt ook wel de Wittevee
n - Nieuw Balinge - Broekstreek Combinatie genoemd,
daar de Broekstreek (Garminge, Mantinge en Balinge) een grote leverancier is van
jeugdspelers aan WNBC'09. De jeugdcombinatie heeft zo'n 119 spelers en verzorgd
voetbal vanaf kabouters tot aan A-junioren.
Samenwerking
De samenwerking tussen sv Nie
u w Balinge en de Witteveense Boys is tot stand gekomen in 2009.
Beide verenigingen waren niet meer in staat om in iedere leeftijdscategorie tea ms op de been te
brengen. De samenwerking is gestart in augustus 2009 met C-en D junioren, maa r in maart 2010
direct uitgebreid naar alle jeugdteams.
Het centrale uitgangspunt is om ieder sp elend lid zoveel
t
mogelijk in staat te stellen op haar of zijn eigen niveau te spelen aansluitend bij ieders
voetbalbeleving, zodat iedereen het maximale plezier beleeft aan haar of zijn sport. Binnen WNBC'09
onderscheiden we twee groepe
n kinderen. Er is een groep die "prestatiegericht" wil spelen en daar
veel voor over heeft en er is een groep kinderen die meer "recreatief" wil spelen, wel willen winnen,
maar met minder verplichtingen. WNBC'09 moet en wil beide groepen faciliteiten bieden om de
voetbalsport te beleven op haar of zijn manier.
Verdere uitgangspunten
•

De samenwerking is lan gdurig op het niveau van alle jeugdspelers, dus van kabouters tot en
met de A-junioren.

•

Het is de bedoeling om te streven naar een blijvend gezamenlijk A-elftal. De jeugdcombinatie
moet minimaal een B-elftal in het veld brengen. Dit is van groot belang voor een goede
doorstroming naar de senioren.
De jeugdspelers vallen onder de verantwoordelijkheid van het gezamenlijke jeugdbestuur en
spelen in jeugd zeven of elftallen. Senioren leiders/trainers kunnen in principe niet
beschikken over de jeugdspelers. Alleen na overleg met het jeugdbestuur zouden B- of A
spelers met de senioren mee kunnen doen. Hier dienen dan sluitende afspraken over
gemaakt te worden. Het in stand houden van het B-en A elftal gaat voor het belang van de
senioren.
Het is de bedoeling dat jeugdspelers uiteindelijk bij hun eigen vereniging bij de senioren gaan
voetballen.

•

•

Zowel Witteveense Boys’87, als WNBC’09 hebben een Protocol Ongewenst
Gedrag en een Protocol Omgang Sociale Media. Deze zijn te vinden op de
websites www.witteveenseboys.nl en www.wnbc.nl
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Bestuur Witteveense Boys'87.
Het bestuur voor seizoen 2017/2018 is als volgt samengesteld
Voorzitter: Roel Seele
0593-552531
06-55883245
voorzitter@witteveenseboys.nl
Secretaris: Dennis Schneider
06-50558953
secretaris@witteveenseboys.nl
Penningmeester: Erik Jan Blauw
06-12468862
penningmeester@witteveenseboys.nl
Wedstrijdsecretaris: Kim Zinger
06-36197037
Kimzinger80@hotmail.com
Jeugd-en accommodatiezaken: Teun Hooijer
06-20886201
Teun-margery@live.nl
Evenementen: Annemaaike Spiekman
06-31934642
annemaaikee@gmail.com
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