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Inschrijven als nieuw lid bij v.v. Sparta Nijkerk    
  

 

Wij heten je graag welkom bij v.v. Sparta Nijkerk. 

 

 

Aanmelding 

Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten bij de KNVB.  

v.v. Sparta Nijkerk is sinds haar oprichting in 1931 bij de KNVB als veldvoetbalvereniging voor de 

zaterdag aangesloten. Aanmelden als (niet) spelend lid kan door middel van het inschrijfformulier.  

Dit formulier is tevens de machtiging voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld,  

inschrijfgeld en eventuele door KNVB of vereniging opgelegde boetes. 

 

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar :     

 

v.v. Sparta Nijkerk 

T.a.v. de Ledenadministratie                       

Nachtegaalsteeg 1                                             

3862 WJ  NIJKERK 

 

Of mailen naar:  ledenadministratie@vvspartanijkerk.nl          

                                                              

 

Indeling spelende leden 

Spelers die lid van v.v. Sparta Nijkerk zijn, worden aan het eind van het lopende seizoen per 

leeftijdscategorie ingedeeld in teams voor het nieuwe seizoen op basis van hun vaardigheden.  

 

Indien een speler lopende een seizoen lid wordt, is de indeling afhankelijk van de hoeveelheid 

beschikbare spelers. Mocht het zo zijn dat alle teams van een leeftijdscategorie voorzien zijn van 

voldoende spelers, dan kan het nieuwe lid pas wedstrijden spelen als er een nieuw team kan worden 

samengesteld (inclusief trainer en leider). Het volgen van trainingen is in die periode wel mogelijk, 

waarbij eventueel ook wedstrijden kunnen worden gespeeld indien een team uit de leeftijdsklasse 

spelers tekort heeft. 

 

Geïnteresseerde spelers kunnen maximaal aan 3 proeftrainingen meedoen om te kijken of het voetballen 

bevalt.  

 

Voor informatie over indelingen in een team of proeftrainingen kunt u contact opnemen met de 

coördinator per leeftijdscategorie.  

 

Coördinatoren (voor vragen over proeftrainingen en teamindelingen) 

 

Indeling voor seizoen 2020-2021: 

Mini’s onder de 7         (geboortejaar 2014/2015)   vacature, minis@vvspartanijkerk.nl 

Pupillen onder de 10    (geboortejaar 2011/2012/2013) Michiel van Doornik, JO10@vvspartanijkerk.nl                                                     

Pupillen onder de 13    (geboortejaar 2008/2009/2010) Jeroen Eitink JO13@vvspartanijkerk.nl                                                                                 

Junioren onder de 15   (geboortejaar 2006/2007)   Aart Berendse, JO15@vvspartanijkerk.nl 

Junioren onder de 19   (geboortejaar 2002/2005) Arnold van Ramshorst, JO19@vvspartanijkerk.nl 

Damesvoetbal                                                   Sam Gersen, damesvoetbal@vvspartanijkerk.nl    

Senioren en 35/45+ voetbal      Hans Lubbertsen, senioren@vvspartanijkerk.nl 
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Contributie 
 

De contributie wordt per kwartaal door middel van automatische incasso geïnd: in het begin van de 

maanden juli, oktober, januari en april. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt €10,-. Dit bedrag wordt met de eerstvolgende incasso na inschrijving geïnd. 

 

Voor spelende leden wordt éénmaal per adres per seizoen de contributie van het oudste spelend lid 

verhoogd met de vrijwilligersbijdrage van € 60,-. Overige spelende leden op hetzelfde adres krijgen 

 € 60,- adreskorting per jaar. 

 

Door het verrichten van vrijwilligerswerk kan de vrijwilligersbijdrage terugverdiend worden. Voor spelers 

tot 16 jaar door ouders/verzorgers, of door de spelers van 16 jaar of ouder zelf. Maximaal wordt € 55,- 

vrijwilligerskorting per seizoen en per adres in mindering gebracht op de contributie. Zelfs met deze 

regeling beschikt v.v. Sparta Nijkerk niet over de middelen om alle teams van leiders en trainers te 

voorzien. Leiders en trainers zijn doorgaans ouders/verzorgers van kinderen.  

Het kan voorkomen dat een team niet kan starten omdat er geen leider en/of trainer beschikbaar is. De 

coördinator zal dan een beroep op u als ouder/verzorger doen om die taken te vervullen. 

 

 

                                                                   contributie                contributie met  

                                                            incl. vrijwilligers-          vrijwilligerskorting 

Leeftijdscategorie                                      bijdrage                   of adreskorting 

 

mini                                                                € 197,00                   € 137,00 

Pupillen O8   t/m O10                                        € 224,00                   € 164,00 

Pupillen O11 t/m O13                                       € 197,00                   € 137,00 

Junioren O14 t/m O19                                      € 231,00                   € 171,00 

Senioren                                                           € 298,00                   € 238,00 

35+/45+                                                         € 187,00                   € 127,00 

----------------------------------------                   ---------- 

Niet spelende leden jonger dan 65        €  93,00 

Niet spelende leden ouder dan  65        €  81,00 

 

 

Vrijwilligersbeleid 

Kijk voor meer informatie over het vrijwilligersbeleid op onze website info 

https://www.vvspartanijkerk.nl/vereniging/regels-procedures/verklaring-omtrent-gedrag-vog/. 
Eventuele vragen kunt u stellen via het email adres vrijwilligersadministratie@vvspartanijkerk.nl.  
 

Verklaring omtrent gedrag: VOG 

In de algemene ledenvergadering van 5 april 2016 is besloten dat alle vrijwilligers een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) bij v.v. Sparta Nijkerk dienen in te leveren. 

V.V. Sparta Nijkerk  wil het risico op ongewenste gedragingen binnen de vereniging - denk aan zaken als 

(seksuele) intimidatie, seksueel misbruik of mishandeling – uitsluiten.  

Voor ons zijn alleen bovenstaande zaken van belang, op grond daarvan wordt een VOG aangevraagd. 

Wordt u vrijwilliger dan nemen wij contact met u op betreffende de VOG. Een VOG is gratis. 

 
Contactpersonen Ledenadministratie: 

Monique van der Wolf  

Ton Smink 

Ageeth Bouw  

Te bereiken via e-mail: ledenadministratie@vvspartanijkerk.nl 

 

Contactpersoon Vrijwilligersadministratie: 

Nico Mostert 

Te bereiken via e-mail: vrijwilligersadministratie@vvspartanijkerk.nl 
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                                               INSCHRIJFFORMULIER SPARTA NIJKERK 

Achternaam  Tussenvoegsel  

Roepnaam  Voorletters  

Nationaliteit  Geslacht ○Man          ○Vrouw 

Geboortedatum  Geboorteplaats  

Postcode  Huisnummer  Toevoeging  

Straatnaam  Plaats  

 Land  E-mail  

 Telefoon  Mobiel  

IBAN nummer                                                                            Ten name van: 

Ik geef mij op als:     ○Spelend Lid     ○35+/45+ voetbal         

Ik ga vrijwilligerstaken uitvoeren en kom in aanmerking voor de vrijwilligerskorting  
(€ 60,--) 

○Ja       ○Nee 
indien ja, dan nemen wij contact met u 
op. 

Indien van toepassing: 

Lid geweest van een vereniging       ○Ja       ○Nee Indien ja welke  

Plaats  KNVB Nummer  

 

De contributie wordt automatisch geïncasseerd in het begin van de maanden juli – oktober – januari – april.  
Eventueel door de KNVB opgelegde boete(s) worden hierin meegenomen.  
Het aangegane lidmaatschap geldt tot wederopzegging, dat schriftelijk dient te gebeuren.  
Bij beëindiging van het lidmaatschap is men contributie verschuldigd over het lopende verenigingsjaar, dat loopt 
van 1 juli tot en met 30 juni. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Door ondertekening geeft u toestemming om de aan v.v. Sparta Nijkerk verstrekte of in de toekomst te verstrekken 
persoonsgegevens te verwerken conform het privacyreglement v.v. Sparta Nijkerk. Het privacyreglement kunt u 

vinden op de website www.vvspartanijkerk.nl/privacyreglement 
en geeft u toestemming aan v.v. Sparta Nijkerk om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van v.v. Sparta Nijkerk. 
 

Nijkerk,_____________20_____            

Handtekening__________________________Handtekening_________________________________  

(Indien minderjarig dient ouder/verzorger te ondertekenen) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formulier opsturen naar:                                   v.v. Sparta Nijkerk 

T.a.v. de Ledenadministratie                       

Nachtegaalsteeg 1                                        

 3862 WJ  NIJKERK                                                                              
  

Of mailen naar:                                                       ledenadministratie@vvspartanijkerk.nl  
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BIJDRAGE VOOR SOCIAAL-CULTURELE EN SPORTIEVE ACTIVITEITEN 
  
Extra bijdrage van € 150,- voor minima. 

  
  

Heeft u een minimuminkomen en wilt u graag deelnemen aan onze sportieve activiteiten ? Dan komen u en uw 
eventuele gezinsleden mogelijk in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. De bijdrage is maximaal  
€ 150,- per persoon. 
  
De gemeente Nijkerk geeft sinds 1 januari 2008 een financiële bijdrage om deelnemers aan o.a. sportieve 

activiteiten te bevorderen. Het is belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij en dat financiële beperkingen 
de deelname aan sport niet in de weg staan. Nog niet iedereen die hiervoor in aanmerking komt, maakt gebruik van 
deze mogelijkheid. 
  
Voor welke zaken geldt de bijdrage ? 
  

Als u of uw kind lid wil worden van v.v. Sparta Nijkerk en u voldoet aan bovenstaande criteria dan komt u 
waarschijnlijk in aanmerking voor een bijdrage. U dient zich daarvoor te wenden tot de gemeente Nijkerk, afdeling 
Sociale Zaken. 

  
Bedragen: 
  
U komt in aanmerking voor de bijdrage als u een minimuminkomen heeft. Voor een alleenstaande mag het bruto-

inkomen niet hoger zijn dan € 1460,- per maand. Voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden geldt 
een maximaal bruto inkomen van € 1699,20 per maand. Als u deze regeling nog niet kent en uw inkomen is lager 
dan het hiervoor genoemde inkomen dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze bijdrage. U kunt dan maximaal 
€ 150,- per persoon per jaar krijgen. 
  
Contact 
  

Wilt u weten of u in aanmerking komt ? Neem contact op met de gemeente Nijkerk; tel.14-033 of ga langs bij de 
publiekswinkel in het stadhuis.  

 


