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   Achternaam  :……………………………………………  Geslacht    : M / V 

   Voornaam  :……………………………………………  Geb. datum     [_][_]  [_][_]  [_][_][_][_] 

      Adres                       :…………………………………………….       Geb. plaats      :………………………………….. 

   Postcode  [_][_][_][_]   [_][_]                    Nationaliteit    :.....................................     

   Woonplaats  :……………………………………………  Legitimatie.nr.:…… ……………………………. 

      Telefoon thuis        [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]           Mobiel.nr         [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 

   E‐mailadres  :……………………………..……................................@......................................... 

 

 

Verklaart met ingang van [_][_]  [_][_]  [_][_][_][_]  lid te willen worden van Voetbalvereniging         

SV Nieuw Utrecht 

 

Ben je de afgelopen drie jaar eerder lid geweest van een voetbalvereniging ?  
□ Ja, welk vereniging:…………………………..…………………….te ……………………………………… 
□ Nee 
 

U‐pas 
□ Ja, graag een kopie van U‐pas erbij toevoegen van toekomstig lid. 
□ Nee 
 
                                                                                                                                                                 
Nummer paspoort / identiteitskaart (14 jaar en ouder):……………………………………… 
Indien het aankomend lid minderjarig is, moet een ouder/voogd mee ondertekenen. 

Gegevens ouder/voogd: 

Naam :……………………………………………………….. 

Adres :……………………………………………………….. 

Postcode        [_][_][_][_]     [_][_] 

Woonplaats   :…………………………………………... 

De aanmelder/ouder/verzorger verklaart kennisgenomen te hebben van de gedragsregels en 
normen & waarden zoals die gelden bij SV Nieuw Utrecht  
 

 

 

    

     Datum            Handtekening: 

                                                                                                                                                                                          
[_][_]   [_][_]   [_][_][_][_]                                   ……………………………………… 
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Algemene richtlijnen 
SV Nieuw Utrecht is een vereniging die uitsluitend kan functioneren als veel leden en/of ouders 
bereid zijn zich in hun vrije tijd voor hun vereniging in te zetten. De actieve betrokkenheid van 
ouders en leden is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden. Ook onze jeugdleden zullen 
vanaf een bepaalde leeftijd aangemoedigd worden om onze vereniging “draaiende” te houden. Er 
wordt dan ook aan nieuwe leden gevraagd (en later getoetst) een actieve bijdrage te leveren. 
 
 Voor welk van de volgende functies kunnen wij u benaderen. 
O  Leider / Trainer                                             O Scheidsrechter jeugd / senioren                                                           
O  Onderhoudswerkzaamheden                     O Schoonmaakwerkzaamheden                                                               
O  Kantine en/of Bardienst (vanaf 16 jaar)   O Public Relations / Sponsoring                                                                
O  Ondersteunen bij activiteiten zoals toernooien,gezamenlijk ontbijt                                                                       
O  Helpen van het werven van nieuwe leden                                                                                                                       
Hiervoor zult u persoonlijk benaderd worden 
 
Wedstrijdkleding 
Elke speler is verplicht om zelf de juiste wedstrijdkleding aan te schaffen. De richtlijnen voor de 
kleding worden op de website van de vereniging vermeld. Alleen de door de vereniging 
aangegeven kleding mag tijdens de wedstrijden worden gedragen. 

                                                                                                                                                                    
U‐Pas 
 U‐Pas houders kunnen tot en met 16 jaar gratis voetballen. 
 U‐Pas houders 17 jaar en ouder kunnen voor de helft van de contributie voetballen. 

 
Bij lidmaatschap van SV Nieuw Utrecht wordt u automatisch aangemeld bij de Koninklijke 
Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). 
 
Inschrijfformulier 

Het inschrijfformulier kunt u volledig ingevuld bij de verenigingssecretaris in het clubhuis 

inleveren. U kunt het formulier ook digitaal opvragen bij dhr. Z. Ilbay en dhr. H. Ozkilit via: 

 jeugdwedstrijdsecretariaat@svnieuwutrecht.nl  en      secretaris@svnieuwutrecht.nl  

                mobiel: 0650‐819498              mobiel: 0624‐23 98 42 

 

  
BELANGRIJKE MEDEDELING 

1. U krijgt gelegenheid de contributie van 2020/2021 voor 1 oktober 2020 over te maken op de 
bankrekeningnummer van SV Nieuw Utrecht. 

2. U maakt de contributie over aan SV Nieuw Utrecht op bankrekeningnummer NL64 RABO 0350 0999 36 
tnv SV Nieuw Utrecht, onder vermelding van uw factuurnummer. Deze staat vermeld in de brief die u 
van SV Nieuw Utrecht heeft ontvangen. 
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3. Niet op tijd betalen betekent niet trainen en niet voetballen. Als u betaald hebt kunt u weer 
gaan voetballen. 

Maakt uw zoon of dochter gebruik van U-pas regeling, dan dient er een kopie van de U-pas bij SV Nieuw 
Utrecht ingeleverd te worden voor 1 oktober 2020. Gebeurt dit niet, dan bent u verplicht het volledige 
contributiebedrag aan SV Nieuw Utrecht over te maken. 

 
Wil je niet meer voetballen bij SV Nieuw Utrecht, dan dien je dat per brief naar Sportpark 
Rijnvliet 3, 3545 EA Utrecht of per E‐mail (jeugdwedstrijdsecretariaat@svnieuwutrecht.nl)  e/o 
(secretaris@svnieuwutrecht.nl) aan SV Nieuw Utrecht door te geven. Deze aanvraag dient voor 15 
mei 2021 bij SV Nieuw Utrecht binnen te zijn.  
 
Opmerking: Houd wel de uiterste betaaldatum op de factuur goed in de gaten. Te laat betalen 
betekent onnodige extra administratieve kosten. 
 
Contributie 

Senioren   210,00 

O19 (A junioren)   170,00  

O17 (B junioren)   170,00 

O15 (C junioren)   150,00 

O13 (D pupillen)   150,00 

O12 (D pupillen)   150,00 

O11 (E pupillen)   130,00 

O10 (E pupillen)   130,00 

O9 (F pupillen)   130,00 

O8 (F pupillen)   130,00 

Dames   100,00 

G‐voetbal     65,00 

Mini Pupillen (Benjamins)     70,00 

 
Heeft u nog vragen e/o wenst u extra informatie dan kunt u in contact treden met dhr. Z. Ilbay op 
mobiel: 0650‐819498 e/o dhr. H .Ozkilit op nummer: 0624‐23 98 42 of op het bovengenoemde e‐
mail adressen. 
 
                                                                                                                                                                                                      
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van SV Nieuw Utrecht  
 

SV Nieuw Utrecht 

Voetballen doe je samen! 


