
 

 

Informatie aanmelden nieuw lid 
 
Aanmelden van nieuwe leden kan gedurende het hele seizoen. Nieuwe leden kunnen zich eenvou-
dig aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Bij S.V. Hilvaria is geen inschrijfgeld ver-
schuldigd voor nieuwe leden. Lees voor het inschrijven het onderstaande reglement door. Mocht u 
ervoor kiezen het inschrijfformulier op papier in te vullen dan kunt u het volledig ingevulde formu-
lier e-mailen naar ledenadministratie@hilvaria.nl.  
 
REGLEMENT AANMELDEN NIEUWE LEDEN BIJ S.V. HILVARIA 
Bij S.V. Hilvaria geldt voor zowel het trainen als het spelen van wedstrijden een strikte leeftijdsgrens 
van 5,5 jaar. Pas als een kandidaat-lid 5,5 jaar is kan men meetrainen en meespelen. Tot die tijd 
staat het kandidaat-lid op een wachtlijst. Een kandidaat-lid mag gratis twee proeftrainingen bijwo-
nen en dient daarna te beslissen of hij/zij definitief lid wordt. Voor zover mogelijk worden in de win-
terstop (een) nieuw(e) team(s) samengesteld uit de jongste pupillen, dat na de winterstop kan star-
ten. Indien mogelijk kan een nieuw lid, als er plaats is in één van de teams, na zijn 6e verjaardag 
worden ingevoegd. Berichtgeving hierover verloopt uitsluitend via jeugdcoördinator onderbouw of 
via de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep. 
 
Het is daarnaast mogelijk om een kind vanaf zijn geboorte aan te melden als rustend lid. Later kan 
dit lidmaatschap omgezet worden naar spelend lid. 
 
Deelname aan trainingen en wedstrijden zonder officiële inschrijving bij S.V. Hilvaria en de KNVB 
Nieuwe leden zijn speelgerechtigd als het aanmeldformulier volledig ingevuld in het bezit is van SV 
Hilvaria. Na registratie in de ledenadministratie ontvangt S.V. Hilvaria automatisch een KNVB-lid-
nummer voor de nieuwe aanmelding. Het is niet toegestaan deel te nemen aan trainingen of com-
petitiewedstrijden dan wel andere activiteiten georganiseerd door S.V. Hilvaria zonder zich officieel 
schriftelijk te hebben aangemeld als lid of als vrijwilliger. Aan mondelinge toezeggingen, toestem-
ming of mededelingen van een Hilvaria-lid of vrijwilliger kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wanneer niet aan de voorwaarde van schriftelijke aanmelding bij de secretaris is voldaan, is deel-
name of inzet geheel voor eigen risico en is (het bestuur van) S.V. Hilvaria op geen enkele wijze aan-
sprakelijk.  
 
Contributiehoogte 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De 
contributie is inclusief een vergoeding voor het door S.V. Hilvaria beschikbaar gestelde wedstrijdte-
nue (shirts, broek en sokken) en het wassen hiervan. Spelers hoeven dus zelf geen wedstrijdkleding 
aan te schaffen. Voor de actuele hoogte van de contributie verwijzen wij u naar www.hilvaria.nl.   
 
Naast het betalen van contributie  
S.V. Hilvaria is een vereniging. Dit betekent dat de club draait op de inzet van vrijwilligers. Wij vra-
gen u dan ook vriendelijk of u bereid bent, om naast het betalen van contributie en het op toerbeurt 
rijden bij uitwedstrijden, u actief in te zetten voor de vereniging. Daarom verzoeken wij u vriendelijk 
na te denken over wat u voor de vereniging kunt betekenen. Op het aanmeldformulier kunt u aan-
geven wat u bereid bent voor de vereniging te gaan doen. Het bestuur of iemand van de betref-
fende commissie neemt dan contact met u op.  
 
Machtiging 
Elk nieuw lid verleend de vereniging via het aanmeldformulier een machtiging om de contributie en 
door de KNVB en het bestuur van S.V. Hilvaria opgelegde sancties af te laten schrijven van zijn of 
haar bankrekening of de bankrekening van zijn ouders/verzorgers.  
 
Z.O.Z.  

http://www.rksvsarto.nl/home/formulieren/aanmeldformulier.doc
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Nummer identiteitsbewijs 
Voor nieuwe leden vanaf 14 jaar is het vereist om het nummer van een identiteitsbewijs en soort 
identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of toeristenkaart) bij inschrijving op het aanmeldformulier te 
vermelden. Inschrijving bij de KNVB is bij het ontbreken hiervan niet mogelijk. 
 
Bijdrageregeling sociale activiteiten Gemeente Hilvarenbeek 
De gemeente Hilvarenbeek heeft de Stichting Leergeld.  Het doel van de regeling is het verstrekken 
van een bijdrage in uitgaven die de maatschappelijke deelname bevorderen. Een hele mond vol, 
maar dit betekent dat er een regeling bij de gemeente Hilvarenbeek bestaat, die een bijdrage ver-
strekt voor bijvoorbeeld de contributie van een sportclub. Om in aanmerking te komen voor deze 
regeling mag je inkomen niet hoger zijn dan 110% van de voor jouw geldende bijstandsnorm. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. Zij zijn 
van maandag t/m donderdag te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 013 -5058300. Je 
kunt een bijdrage aanvragen door een aanvraagformulier op te halen bij de Centrale Balie van het 
gemeentehuis of je kunt via de website www.hilvarenbeek.nl een aanvraagformulier downloaden. 
 
Let op overschrijvers! 
Wil je aan het eind van het seizoen naar S.V. Hilvaria komen en speel je bij een andere vereniging 
dan moet je er tijdig bij zijn. Uiterlijk 15 juni moet je overschrijvingsverzoek binnen zijn bij de KNVB. 
S.V. Hilvaria werkt niet meer mee aan overschrijvingen na de opzegdatum van 01 juni. Wil je naar 
een andere club dan moet je dat dus voor 01 juni bij S.V. Hilvaria melden. Anders wordt je inge-
deeld in een team voor het nieuwe seizoen. Voor de exacte (KNVB-)regels rond het overschrijven, 
verwijzen wij je naar de site van de KNVB (www.KNVB.nl)  

 
Opzeggen lidmaatschap 
Wanneer je het lidmaatschap op wilt zeggen, doe dit dan uiterlijk op 01 juni van het lopende sei-
zoen. Maak het lopende seizoen altijd af, zodat je andere spelers hiermee niet dupeert. Opzeggen 
dient te geschieden via het afmeldformulier dat is in te vullen of te downloaden via de website. 
Hebben wij het opzegformulier niet tijdig ontvangen, dan verleng je automatisch je lidmaatschap 
voor het volgende seizoen en wordt ook de contributie weer geïncasseerd. 
 
Wijzigingen  
Geef wijzigingen altijd direct door via het mutatieformulier dat is in te vullen of te downloaden via 
de website. Gebeurt dit niet, dan zullen belangrijke berichten van S.V. Hilvaria op het verkeerde (e-
mail)adres worden bezorgd en kunnen we u niet snel telefonisch bereiken. 
 

 

 

http://www.hilvarenbeek.nl/
http://www.knvb.nl/

