
Sport c lub We s e p e 
voetbal – handbal – gymnasƟek – volleybal ‐ tennis 

 

 
 
 

Aanmelden als lid van Sportclub Wesepe 
 

Bij aanmelden alleen de 2e pagina inleveren. Hiermee geeft u aan dat u zich op de hoogte heeft ge- 

steld van de informatie vermeld op deze pagina. 
 

Sportclub Wesepe is opgericht op 1-9-1933, gepasseerd bij notariële akte op 4-12-1980 

en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40650142. Door onderteke- 
ning van deze aanmelding gaat men akkoord met de statuten en het huishoudelijk regle- 
ment van SC Wesepe. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni 

 

Contributieregeling SC Wesepe 2013/2014. 
 

Peildatum 1 januari 2013. (Peildatum leeftijd op 1 juli =1 januari). 
 

Leden van Sportclub Wesepe worden ingedeeld als ‘spelend lid’ of als ‘niet spelend lid’ en 

naar leeftijd. 

Spelende leden zijn zij die actief in teamverband aan sport deelnemen (incl. actief tennis). 

Niet Spelende leden zijn zij die niet actief in teamverband deelnemen, zoals bestuursleden, 

commissieleden, leiders, (assistent) scheidsrechters, oefenmeesters en gelijkgestelden als 
ondersteunend lid, langdurig geblesseerden en zwangere vrouwen (beiden zelf door te ge- 
ven). Zij staan wel bij de sportbonden geregistreerd en hebben bij hun afdeling stemrecht. 

 

Leden van een afdeling die bij een andere afdeling een kaderfunctie vervullen zijn bij die 
laatste afdeling vrijgesteld van contributie. 

 

Algemene leden zijn ondersteunende verenigingsleden en staan niet bij een sportbond ge- 
registreerd. 

 

Contributie per jaar: 

Jaar 2013/2014 

 

 
Basiscontributie 

 

 
Gebruik kleding 

Pupillen (t/m 11 jaar) 

Junioren (12 t/m 17 jaar) 
€ 65,00 

€ 91,00 
€ 11,50 

€ 11,50 

Senioren (18 jaar en ouder) € 130,00 € 14,00 

Niet Spelend € 32,50  
 

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 
 

Voor jeugdleden die al in de senioren spelen geldt de kledingbijdrage van de senioren € 

14,00 + € 91,00= € 105,00. Leden die twee of meer takken van sport binnen SC Wesepe 
beoefenen krijgen een reductie van 25% op de contributie voor elke tak van sport die 

wordt beoefend. (dit geldt niet voor niet-spelende leden). 
 

De contributie zal in 2 keer moeten worden voldaan, namelijk voor 1 oktober 2013 en voor 

1 maart 2014. Bij degene die de machtiging heeft ingestuurd zal omstreeks die datum de 
inning plaatsvinden. 

 

Aanmelden moet schriftelijk via het aanmeldingsformulier bij het secretariaat van de afde- 

ling of bij de algemeen secretaris. Leden dienen de contributie te voldoen middels automa- 
tische machtiging (HR art. 4 en 24). Wanneer geen machtiging is afgegeven wordt, als ge- 
volg van een besluit van het Algemeen Bestuur, per contributiebetaling € 2,50 extra in re- 

kening gebracht. 
 

Bedanken van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden voor 1 juni van het lopende 

boekjaar, voor de afd. Tennis voor 1 dec. (seizoen loopt van januari tot december) bij het 
secretariaat van de afdeling waar men onder valt, anders is men verplicht tot betaling van 
contributie van het gehele (volgende) boekjaar. 



Sport c lub We s e p e 
voetbal – handbal – gymnasƟek – volleybal ‐ tennis 

 

 
 
 

Aanmeldingsformulier S.C. Wesepe ing. 2013/2014 

Lidnummer              (Door vereniging invullen) 

Voornaam 

Tussenvoegsel (de, van, etc.) 

Voorletters 

Achternaam 

Straat 

Huisnummer 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Mobiel 

E-mailadres 

Geslacht Man Vrouw 

Geboorte datum 

Legitimatienummer   (alleen indien ouder dan 18 jaar) 

Legitimatiebewijs ID Kaart Rijbewijs  Paspoort 

 
Is ondergetekende de laatste 3 jaar in bindende wedstrijden voor een andere ver- 

eniging uitgekomen. 

Ja Nee 
 
 

Afdeling 
 

 

Voetbal Gym / Volleybal 

Handbal Tennis 
 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Sportclub Wesepe om 
per heden bedragen van: 

 
 

IBAN-rekeningnummer 

BIC Bankgegevens 

t.n.v. 
 

 

af te schrijven wegens contributie en aan Sportclub Wesepe verschuldigde boetes. Automati- 
sche incasso vindt plaats omstreeks 1 oktober en 1 maart. 

Datum: 

Handtekening: 
 

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers dit aanmeldingsformulier te ondertekenen. 


