Lidmaatschap – Inleiding
Als voetbalvereniging Rood Groen LVC’01 vinden wij het belangrijk dat onze spelers – jong en oud – met plezier en
beleving hun sport beoefenen. In een teamsport als voetbal spelen sociale aspecten een belangrijke rol, je moet het
samen doen. Dit geldt niet alleen voor de spelers of speelsters in een team, maar ook voor iedereen om een team
heen: begeleiders, trainers, ouders en bestuur. Als deze samen zorgen voor een goede sfeer dan zal dit vertaald worden
in voetbalenthousiasme. Het lid zijn van onze vereniging en het functioneren binnen een team vraagt om gedragsregels
en discipline. Wij geven geen opsomming van wat wel en niet mag of van wat wel en niet moet. We gaan uit van
respect voor elkaar, normaal omgaan met elkaar en elkaars spullen en het nakomen van afspraken. Kortom, het
respecteren van normen en waarden en elkaar aanspreken en corrigeren op afwijkingen van dit normale gedrag.
Resultaat kan eenvoudig worden vertaald in winnen, winstpunten, veel doelpunten en kampioen worden. Resultaat kan
ook vertaald worden in sfeer, enthousiasme en betrokkenheid van ouders en spelers. Wij vinden dit laatste belangrijk,
zonder daarbij het presteren uit het oog te verliezen. Uiteraard is het resultaat een belangrijke factor binnen de
voetbalsport, maar dan wel nadat enthousiasme, goede sfeer en betrokkenheid (ook van de ouders) zijn gewaarborgd.
Hoewel voetbal vaak nog een mannenwereld is, hebben ook de dames en meisjes binnen Rood Groen LVC’01 hun plek
gevonden. Het is een afdeling die volop in bloei is en waarvoor de belangstelling nog steeds groeit.
De (competitie)wedstrijden van de jeugd en veteranen worden gespeeld op zaterdag, de competitiewedstrijden van de
heren en dames senioren op zondag.
Verder worden er naast het voetballen ook tal van andere (voetbalgerelateerde) activiteiten georganiseerd, zoals o.a.:
• Seizoensopening en –afsluiting
• Sinterklaasviering
• Kienavonden
• Café-activiteiten (tafelvoetbal, darts, ‘nagelen’, sjoelen, etc.)
• Diverse voetbaltoernooien
Is jouw belangstelling gewekt, lees dan snel verder hoe je je bij onze voetbalvereniging kunt aanmelden.
Ben je al lid? Dan kun je hieronder de voorwaarden van het lidmaatschap en de contributie lezen.
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Lidmaatschap – Aanmelden
Ben jij, jongen of meisje, op zoek naar een voetbalclub om de eerste beginselen van het voetbalspel te leren?
Ben jij 18+ (dames en heren) en op zoek naar een voetbalclub om op prestatieve dan wel recreatieve wijze te
voetballen?
Ben jij 35+ en op zoek naar een gezellige groep mensen die graag nog tegen een balletje trappen?
Misschien wil je wel helemaal niet voetballen, maar vind je het gewoon leuk om met opgroeiende jeugd of jonge
volwassenen bezig te zijn. Voel jij je geroepen om je talent als bestuurslid, teamleider, grensrechter of een andere
leidende functie (kaderlid) te etaleren?
Wellicht lijkt het je leuk om als vrijwilliger in een sportieve en ontspannen ambiance op gezette tijden hand- en
spandiensten te verlenen?
Bij Rood Groen LVC’01 kun je snel en gemakkelijk lid (of vrijwilliger) worden. Op de website staat het
aanmeldingsformulier, vul alle gegevens in en lever het in op het adres van de ledenadministratie. Indien dit op
bezwaren stuit, kun je het formulier ook inleveren bij een van de bestuursleden.
Nieuwe jeugdspelers trainen eerst enkele keren mee met een van de bestaande teams. In overleg met de betreffende
jeugdcoördinator, trainer en/of leider wordt het niveau van de nieuwe speler (speelster) beoordeeld. Hij/zij wordt
daarna ingedeeld in een team dat bij het niveau van de speler (speelster) past, op voorwaarde dat er plaats is. Indien
gewenst wordt er rekening mee gehouden als iemand bij een vriend(in) in hetzelfde team wil spelen, maar ook dan
moet daar uiteraard wel plaats voor zijn.
Bij de aanmelding van nieuwe seniorenleden, is het handig om alvast aan te geven of de nieuwe speler (speelster)
prestatief of recreatief voetbal wil spelen, of wellicht een ander lidmaatschap ambieert (kaderlid/vrijwilliger). Het
spreekt voor zich dat ook bij deze categorie spelers (speelsters) plaatsing in een team volgt na overleg tussen
coördinator, trainer en/of leider.
In het contributiebeleid staan alle afspraken rondom het lidmaatschap en de contributie verder uitgewerkt.
PS: Als lid van Rood Groen LVC’01 geeft u toestemming om alle gegevens op te nemen in het ledenbestand van de voetbalvereniging.
Deze gegevens worden ook aan de KNVB verstrekt. De KNVB kan deze gegevens ook ter beschikking stellen aan derden voor reclame-,
marketing- en onderzoeksgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Hierop heeft Rood Groen LVC’01 geen invloed.
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Lidmaatschap – Wijzigen
Als lid van voetbalvereniging Rood Groen LVC’01 is ieder lid* verplicht wijzigingen in zijn of haar persoonlijke situatie
door te geven aan de ledenadministratie. Te denken valt aan wijzigingen in: adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBANnummer van de bankrelatie, enz.
Aangezien zowel de KNVB als Rood Groen LVC’01 gebruik maken van deze gegevens is het dus van belang om de juiste
gegevens door te geven.
Wijziging(en) van persoonlijke aard
Een dergelijke wijziging kan uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan een van de ledenadministraties van de
vereniging.
Het heeft onze voorkeur als jij* voor een dergelijke wijziging het wijzigingsformulier gebruikt welk via de website kan
worden gedownload. Uiteraard kun je* de wijziging ook per brief doorgeven. Stuur het ingevulde formulier naar het (email)adres van de ledenadministratie.
Wijziging status lidmaatschap
Op het moment dat jij lid werd van onze vereniging ben je een bepaald soort lidmaatschap aangegaan. Wil je
overstappen naar een ander lidmaatschap (bijv. van spelend lid naar niet-spelend lid), dan dien je dit schriftelijk
kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Bij jeugdleden zal deze situatie zich overigens niet snel voordoen. Het
heeft onze voorkeur als jij* voor een dergelijke wijziging het wijzigingsformulier gebruikt welk via de website kan
worden gedownload. Stuur het ingevulde formulier het (e-mail)adres van de ledenadministratie.
In het contributiebeleid staan alle afspraken rondom het lidmaatschap en de contributie verder uitgewerkt.
* of de wettelijke vertegenwoordiger(s) in geval van minderjarigheid.
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Lidmaatschap – Beëindigen
Als een lid aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient het lid* het lidmaatschap vóór 1 juni van het lopende jaar
op te zeggen. Het beëindigen van het lidmaatschap van de voetbalvereniging Rood Groen LVC’01 kan uitsluitend
schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie worden ingediend. Het heeft onze voorkeur als jij* voor een
dergelijke wijziging het formulier ‘Lidmaatschap beëindigen’ gebruikt welk via de website kan worden gedownload.
Stuur het ingevulde formulier naar het (e-mail)adres van de ledenadministratie.
Graag zouden we ook de reden willen weten waarom het lidmaatschap wordt beëindigd.
Opzegging van het lidmaatschap bij leiders, trainers, aanvoerders, bestuurders, barmedewerkers of andere vrijwilligers
worden NIET geaccepteerd. Een foutieve wijze van afmelding zal vrijwel altijd financiële consequenties hebben, die de
vereniging verhaalt op de betrokkene(n)*.
LET OP !!!
Helaas komt het vaak voor dat leden* zeggen of denken dat zij het lidmaatschap hebben opgezegd, maar dat hun
opzegging niet bij de ledenadministratie is binnengekomen. Dit zorgt altijd voor vervelende situaties bij de inning van
(achterstallige) contributie. Om deze reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die
schriftelijk of per e-mail binnenkomen. De afzender krijgt vervolgens een schriftelijke bevestiging van de opzegging.
Deze correspondentie dient als bewijs bij eventuele misverstanden over de afwikkeling van de (nog) verschuldigde
contributie. Wij adviseren de betrokkene* dan ook de opzeggings- en bevestigingsbrief goed te bewaren. Voor leden*
die niet schriftelijk bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve in de ledenadministratie geregistreerd blijven, blijft
de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht.
Schriftelijk opzeggen moet dus uiterlijk vier weken vóór het einde van het lopende seizoen; dat wil zeggen voor 1 juni.
In het contributiebeleid staan alle afspraken rondom het lidmaatschap en de contributie verder uitgewerkt.
* of de wettelijke vertegenwoordiger(s) in geval van minderjarigheid.

Pagina 4 van 6

Lidmaatschap – Overschrijven
Algemeen
In de maanden mei en juni is de overschrijvingsperiode. De ledenadministratie, verantwoordelijk voor de
ondertekening van het overschrijvingsformulier, zal ruimschoots van te voren bekend maken waar (locatie) en wanneer
(tijdstip) het lid* voor de administratieve afhandeling terecht kan. Indien het lid* (om welke reden ook) op de
aangegeven tijdstippen verhinderd is, zal het lid* zelf een afspraak moeten maken met de ledenadministratie.
Als een lid van Rood Groen LVC’01 van plan is om bij een andere (amateur)vereniging te gaan voetballen, dient het lid*
bij de nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier van de KNVB te halen.
Het lid* vult op het overschrijvingsformulier de voor hem bestemde pagina’s volledig in. De ledenadministratie zal
nakijken of het lid* aan zijn verplichtingen heeft voldaan (financiële zaken en inleveren verenigingseigendommen) en
daarna het formulier tekenen.
Het lid* dient er wel rekening mee te houden, dat de overschrijving naar een nieuwe vereniging uiterlijk 15 juni op het
desbetreffende KNVB districtskantoor moet zijn ingeleverd.
In het contributiebeleid staan alle afspraken rondom het lidmaatschap en de contributie verder uitgewerkt.
* of de wettelijke vertegenwoordiger(s) in geval van minderjarigheid.
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Lidmaatschap – Gegevens ledenadministratie
Adres en e-mail ledenadministratie:
Rood Groen LVC‘01
T.a.v. Ledenadministratie
Maastrichterlaan 178
6291 EW Vaals
E-mail: ledenadministratie@roodgroenlvc01.nl

Ledenadministratie afdeling senioren:
Björn Geelen
Tel: 06-2785 2625
E-mail: bjorngeelen@outlook.com
Penningmeester afdeling senioren:
Björn Geelen a.i.
Tel: 06-2785 2625
E-mail: bjorngeelen@outlook.com

Ledenadministratie afdeling jeugd:
Dieter Schmitz
Tel: 06-4385 2023
E-Mail: dschmitz@home.nl
Penningmeester afdeling jeugd:
Raymond Winkens
Tel: 06-2197 4560
E-mail: rwinkens@home.nl
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