BRIEF AAN NIEUWE LEDEN VAN S.V. DIE HAGHE

Beste lezer,
Je krijgt deze brief omdat je jezelf of je kind hebt aangemeld als lid van s.v. Die Haghe. Allereerst
willen we je van harte welkom heten binnen onze vereniging! Fijn dat je Die Haghe hebt uitgekozen
om te komen voetballen. In deze brief geven we je enige informatie over het lidmaatschap.
Contact
Als je je e-mailadres hebt opgegeven, zul je elke week een berichtje ontvangen met een link naar het
clubblad. Daarin worden alle informatie over wedstrijden en trainingen en andere belangrijke
mededelingen gebundeld.
Het clubblad is ook te vinden op onze website www.svdiehaghe.nl. Daar vind je ook de meest actuele
(dagelijkse) informatie, zoals afgelastingen. Houd de website dus regelmatig in de gaten.
Ook de nodige contactadressen zijn op de website te vinden. De belangrijkste zijn
info@svdiehaghe.nl (algemeen secretaris) voor algemene zaken en jc@svdiehaghe.nl
(jeugdcommissie) voor jeugdzaken en dc@svdiehaghe.nl (damescommissie) voor het damesvoetbal.
Kleding
De officiële wedstrijdkleding voor spelende leden is uitsluitend verkrijgbaar bij Free Kick Sport,
Weimarstraat 341, tel. 070-3636323. Zie www.free-kick.nl/sport/ voor de webshop
Contributie
Bij aanmelding heb je getekend voor automatische afschrijving van je contributie.
Dit gebeurt eenmaal per kwartaal. Dit geeft je het recht om deel te nemen aan trainingen en
wedstrijden en gebruik te maken van de democratische rechten die je als lid volgens de statuten
hebt.
Leden zijn contributie verschuldigd voor het hele seizoen (juli t/m juni). Wie tussentijds bedankt als
lid, dient de contributie dus toch het hele jaar door te betalen. De enige uitzondering hierop zijn E- en
F-pupillen, voor wie slechts één kwartaal contributie hoeft te worden betaald indien zij binnen drie
maanden besluiten om toch van het lidmaatschap af te zien.
Kinderen onder 18 jaar die een ‘ooievaarspas’ hebben van de gemeente Den Haag kunnen in
aanmerking komen voor vrijstelling van contributie. Meerderjarigen met een ooievaarspas betalen de
helft van de contributie.
Het lidmaatschap en de contributieafschrijving worden jaarlijks automatisch verlengd.
Wie zich voor het volgende seizoen wil afmelden, dient dit te doen voor 1 juni. Het lidmaatschap kan
opgezegd worden door middel van een e-mail aan de secretaris, info@svdiehaghe.nl
Vrijwilligerswerk
s.v. Die Haghe is een vereniging. Dit houdt in dat de leden zich ‘verenigd’ hebben om gezamenlijk
zorg dragen voor het functioneren van de club. Daarom wordt van alle leden en ouders van
jeugdleden naast een financiële ook een actieve bijdrage verwacht.
Alle leden en ouders van jeugdleden worden een paar keer per seizoen ingedeeld om deel te nemen
aan de bardienst. Dit is verplicht! Nadere berichten zijn te vinden in het clubblad en op de website.

Naast deze algemene verplichting is er nog veel meer werk dat door vrijwilligers wordt gedaan.
Ons streven is om dit zo goed mogelijk onder alle leden en ouders van jeugdleden te verdelen.
We doen daarom een klemmend beroep op je om te kijken welke taak jij zou kunnen en willen
vervullen. Een overzicht van vacatures vind je op de websites, maar je kunt ook altijd informatie
inwinnen bij iemand van het bestuur, de jeugdcommissie, de damescommissie of de
clubgebouwcommissie.
Alleen samen kunnen we vereniging draaiende houden en de contributie zo laag mogelijk!
Tot zover de meest belangrijke informatie over de rechten en plichten die aan het lidmaatschap zijn
verbonden.
We hopen dat jij en/of je kind een fijne tijd als lid van s.v. Die Haghe zult hebben.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan ben je altijd welkom om een van de verantwoordelijke
mensen aan te spreken of een e-mail naar een van bovengenoemde adressen te sturen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
van s.v. Die Haghe,

Klaas Koffeman, voorzitter

