Deelnameformulier
Met dit formulier kunt u formeel een verzoek tot het aanmelden van een nieuw team. De gegevens op
dit formulier dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

Toelichting vooraf
·
·
·

Dit op naam gestelde formulier is uitgereikt aan alle teams die deelgenomen hebben aan het
vorige seizoen, alsmede aan de teams die op de wachtlijst staan en die teams die middels
een brief te kennen hebben gegeven voor het eerst mee te willen doen;
Ieder team dat in het vorige seizoen deelnam is verplicht dit formulier in te vullen, ook als er
niet meer wordt deelgenomen;
Teams die deelnemen aan de zaalvoetbalcompetitie bestaan uit mannen en of vrouwen van
16 jaar en ouder. Van het team, bij voorkeur minimaal 10 personen, is de meerderheid
woonachtig c.q. afkomstig uit Heeswijk, Dinther, Loosbroek en of Vorstenbosch.

Teamgegevens vorige seizoen
Teamnaam
Teamleider
Achternaam, tussenvoegsel
Straat + Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Deelnemen komende seizoen
·

Indien men wel wil deelnemen houdt dat onder meer in, dat alle spelers van het team – ook
die later worden opgegeven – voor de duur van het hele seizoen (1 juli t/m 30 juni) lid worden
van de Vereniging Zaalvoetbal voor Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Allen worden
aangemeld bij de KNVB.
□
□

Onderstaand team, minimaal bestaande uit 6 spelers van bovenvermeld team uit het
vorige seizoen (indien van toepassing), wil deelnemen aan het komende seizoen;
Bovenstaand team stopt met de zaalvoetbalactiviteiten (zie note)

(Eén van de mogelijkheden aankruisen)

Note:
Indien de onderste mogelijkheid is aangekruist hoeft het formulier verder niet meer ingevuld te
worden. Wel moet er nog een handtekening en een datum op de achterzijde komen.

Gegevens van het zaalvoetbalteam
·

Het deelnemende team dient het gehele seizoen op een correcte wijze te worden
aangesproken en vermeld, zowel in het programmaboekje als op de website. Daarom moet
duidelijk aangegeven worden wat de precieze teamnaam is. De naam mag maximaal 16
karakters lang zijn, in het programma is niet meer ruimte beschikbaar. Spaties,
koppeltekens, en komma’s tussen 2 letters worden ook beschouwd als karakters. In geval er
meer tekst wordt opgegeven, dan zal het bestuur (al of niet in overleg met de teamleider) de
naam inkorten c.q. de laatste karakters wegnemen. Onder de naam ook de kleuren van het
tenue vermelden.

Teamnaam
Kleur(en) van de shirts
Kleur(en) van de shorts

secretariaat: oranjestraat 24, 5473 ew heeswijk - dinther, tel: 0413-293013.
algemeen: rabobank 1298.06.617, website: http://www.zaalvoetbalhdl.nl, e-mail: secretaris@zaalvoetbalhdl.nl

pagina 2 van 4

Gegevens van de teamleider
·

Het aanspreekpunt van het team is de teamleider. De teamleider ontvangt van de vereniging
de nodige informatie en programmawijzigingen. De vereniging gaat er vanuit dat de
teamleider zijn teamleden altijd tijdig informeert. Daarom is het van belang dat onderstaande
vragen zo goed en volledig mogelijk worden ingevuld.

Voorletter(s) en roepnaam
Achternaam, tussenvoegsel
Straat + Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer “vast”
Telefoonnummer “mobiel”
E-mail adres

Zelfstandige zaalvoetbalvereniging
·

Het team kan een onderdeel zijn van een zelfstandige zaalvoetbalvereniging. Indien dit van
toepassing is, graag de volgende informatie vermelden.

Naam vereniging
Voorletter(s) en roepnaam(1)
Achternaam, tussenvoegsel(1)
Straat + Huisnummer(1)
Postcode(1)
Woonplaats(1)
Telefoonnummer “vast” (1)
(1)
Telefoonnummer “mobiel”
(1)
E-mail adres
(1)

gegevens secretaris van de vereniging
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Voorkeur speeltijden
·

·

·

Hieronder moet je duidelijk je wensen kenbaar maken met betrekking tot de wedstrijddagen
en de tijden, dus wanneer het team het liefst wil voetballen. Dit moet je doen door twee
voorkeururen aan te wijzen in het vierkantje voor de hieronder vermelde uren. Vermeld een
1 voor de 1e voorkeur en een 2 voor de 2e voorkeur;
Daarnaast dient ook aangegeven te worden wanneer het team absoluut niet kan aantreden.
In dat geval moet je achter de hieronder vermelde uren een duidelijke reden vermelden.
Alleen de zeer goede motieven kunnen voor de organisatie reden zijn om er rekening mee te
houden. Het moge duidelijk zijn dat men in principe op beide dagen (op zowel vrijdag als
zaterdag) moet kunnen voetballen, een competitie organiseren is anders nauwelijks mogelijk;
Hieronder staan de vaste uren, die vermoedelijk aan ons worden toebedeeld. Deze uren
zullen zonder onderbrekingen (vakanties) beschikbaar zijn.
q
q
q
q

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
21.00 – 22.00 uur
22.00 – 23.00 uur

q
q
q
q
q
q

Zaterdag 15.00 – 16.00 uur
Zaterdag 16.00 – 17.00 uur
Zaterdag 17.00 – 18.00 uur
Zaterdag 18.00 – 19.00 uur
Zaterdag 19.00 – 20.00 uur
Zaterdag 20.00 – 21.00 uur

Verhinderingen
·

Bij sommige teams kunnen er al data van evenementen of uitstapjes bekend zijn. Mogelijk
dat er ook al een trouwdatum bekend is van één van de spelers. In dat geval is het beter dat
er geen wedstrijden worden ingepland. Hieronder kunnen de data van bedoelde dagen of
weekenden worden ingevuld, daarachter moet ook de reden vermeld worden.

q
q
q
q

Vrijdag
Zaterdag
Weekend
Weekend

Note:
De wedstrijdagenda wordt in delen uitgebracht. Als er tijdens het seizoen nog een datum bijkomt
waarop je team niet kan spelen, dan kun je dit alsnog doorgeven bij de competitieleider. Zie voor de
gegevens van de competitieleider het groene programmaboekje en/of de website.
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Financiën
·
·

Deelnemen in het nieuwe seizoen betekent dat het team, c.q. alle gerechtigde spelers die
daarvoor uitkomen, verantwoordelijk zijn voor de financiën;
Als de penningmeester van onze vereniging voor de sponsor van het team een op naam
gestelde rekening moet opmaken, dan kan hieronder de naam van deze sponsor vermeldt
worden. Die rekening wordt dan in een open enveloppe gestuurd naar de teamleider. Die kan
dan zelf – na kennisname en controle – de rekening aan de sponsor afgeven.

Bedrijfsgegevens sponsor
Straat + Huisnummer
Postcode
Woonplaats
·

Deze aanmelding voor deelname in het nieuwe seizoen is pas volledig en geldig als ook vóór
1 juli van het jaar dat het nieuwe seizoen start het inschrijfgeld is overgemaakt op
rekeningnummer 1298.06.617 van de Rabobank Bernheze ten name van de Vereniging
Zaalvoetbal voor Heeswijk, Dinther en Loosbroek onder vermelding van ‘Inschrijfgeld
teamnaam’ Voor het bedrag verwijs ik U naar de bijlage H2 van het huishoudelijk reglement.

Bekertoernooi
·

Niet ieder team is verplicht deel te nemen aan het bekertoernooi, geef dat hieronder aan.
□

□

Het team wil wél meedoen aan het bekertoernooi
Het team wil niet meedoen aan het bekertoernooi

(Eén van de mogelijkheden aankruisen)

Vrije uren
·

Als er uren over zijn, dan is het mogelijk om vrije uren, bijvoorbeeld voor vriendschappelijke
wedstrijden, aan te vragen. Geef hieronder aan of daar behoefte aan is, hoeveel uren men
wenst en op welk tijdstip. Het is nog niet zeker of dit verzoek kan worden gehonoreerd.
q
q

Vrijdag
Zaterdag

Akkoordverklaring door de teamleider
·
·

De teamleider die hieronder zijn handtekening plaatst, is bekend met de regels van de
Vereniging Zaalvoetbal voor Heeswijk, Dinther en Loosbroek zoals die al jaren bekend zijn en
vastgelegd in notulen, jaarverslagen en het (rode) boekje met de huishoudelijke afspraken;
De teamleider van het deelnemende team, en – in het geval dit team ook een onderdeel is
van een zelfstandige zaalvoetbalvereniging – ook de secretaris van die vereniging, verklaart
c.q. verklaren hierbij, dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld;

Teamnaam
Voorletter(s) en roepnaam
Achternaam, tussenvoegsel
Datum en Plaats
Akkoordverklaring (handtekening)
Indiening van dit formulier moet voor 1 juli van het jaar dat het nieuwe seizoen start
geschieden bij secretaris(*) van de Vereniging Zaalvoetbal voor Heeswijk Dinther en Loosbroek
(* de gegevens van de teamleider zijn te vinden in het programmaboekje of op www.zaalvoetbalhdl.nl)
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