
Sport Vereniging Langbroek

Opgericht 28 juni 1961

Aanmelding Afdeling Voetbal

Afmelding

Datum

Naam en Voorletters:

Voornaam Geslacht m/v

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoon 06-

E-mailadres

E-mailadres (t.b.v. facturatie)

Geboortedatum

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering van SVL Voetbal vastgesteld.

De contributie bedraagt voor het seizoen 2021/2022:

* Mini's (spelen nog geen competitie) 50,00€     

* Jeugdleden (geboren vanaf 2009) 100,00€   

* Jeugdleden (geboren in 2003 t/m 2008) 120,00€   

* Seniorleden (geboren t/m 2002) 180,00€   

* Trainingsleden (geboren t/m 2002) 90,00€     

* 7x7 leden (vrijdagavond) 90,00€     

* Donateurs 45,00€     

Opmerkingen:

* Contributie dient betaald te worden binnen 1 maand na ontvangst van de contributienota.

* Kopie legitimatie meesturen. Digitale pasfoto  s.v.p. sturen naar secretaris@svl-voetbal.nl 

Opzegtermijn: Voor senioren voor het einde van het seizoen (uiterlijk 30 juni).

Voor jeugdleden 4 maanden of voor einde van het  seizoen (uiterlijk 30 juni).

Handtekening aanvrager:

(indien jonger dan 16 jaar de handtekening van één van de ouders)

Dit formulier inleveren bij de secretaris:

SVL afd. Voetbal Alexanderdreef 16, 3947 PA Langbroek

of per e-mail naar secretaris@svl-voetbal.nl 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de ledenregistratie SVL, facturatie contributie en 

voor de sport gerelateerde mailing. Indien noodzakelijk voor de bondsregistratie. 

Zie ook de privacy verklaring op de website svl-omni.nl/algemeen of 

met het volgende adres http://svl-omni.nl/downloads/privacy verklaring SVL.pdf



Sport Vereniging Langbroek

Opgericht 28 juni 1961

SVL Voetbal verplicht leden (of de ouders/verzorgers van leden) niet tot het uitvoeren van

taken, maar heel veel leden (of de ouders/verzorgers van leden) voeren als vrijwilliger

allerlei grote en kleine taken uit. Zonder deze vrijwillige inzet kan de vereniging niet draaien.

Misschien wil jij ook iets doen voor onze vereniging. Dit seizoen zijn wij op zoek naar

vrijwilligers in diverse functies.

* Bardienst * Trainer

* Coach * Scheidsrechter

* Schoonmaakdienst * Sponsorzaken

* Facilitaire zaken * Gastheer/vrouw

* Andere kennis: ……………………………………………………………..

Schoonmaak

Op maandagavond wordt van 19.00 uur tot 21.00 uur de kantine schoongemaakt door 

verschillende ploegen. Houdt u van poetsen i.c.m. gezelligheid? Meld je dan hiervoor aan

(informatie en/of aanmelding) via Karin van Doorn. E-mail: kantine@svl-voetbal.nl 

Bardienst

Wij werken met een rooster  voor de bardiensten. In principe gaat het met name om de 

zaterdagen als er gevoetbald wordt. We zoeken met name vrijwilligers tussen 13.00 uur 

en 17.00 uur. Je hebt gemiddeld 1 x per 6 weken dienst. Er worden wisselend

bardiensten en keukendiensten gedraaid. Ervaring is niet vereist! 

Informatie een aanmelding via Karin van Doorn, E-mail: kantine@svl-voetbal.nl

Andere functies

Heb je interesse in een andere functie? 

Geef dit door aan Karin van Doorn, E-mail: kantine@svl-voetbal.nl

Karin brengt je zo spoedig mogelijk in contact met de betreffende contactpersoon.

Jouw contactgegevens zijn:

Naam en Voorletters:

Voornaam Geslacht m/v

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoon 06-

E-mailadres
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