Voetbalvereniging Drachtster Boys
Opgericht 29 maart 1948

Seizoen 2020 - 2021

Informatieblad bij aanvraag lidmaatschap
Algemeen
Drachtster Boys is opgericht in 1948 en heeft haar thuishaven op het sportpark ‘Drachtster Bos’ te Drachten
(bezoekadres Postlaan 5, 9204 WT /  0512 – 517067). De clubkleuren zijn wit (shirt) en zwart (broek en kousen).
We zijn actief in zowel het veldvoetbal als het zaalvoetbal met heren- en damesteams in alle
leeftijdscategorieën. Gedetailleerde informatie over veel verenigingszaken kunt u vinden op onze website.
Voetbaluitrusting
Deze bestaat uit: - Zwarte broek
- Wit verenigingsshirt
- Scheenbeschermers - Badslippers
- Zwarte kousen - Oranje reserveshirt
- Voetbalschoenen
Het witte verenigingsshirt wordt, in tegenstelling tot de verdere voetbaluitrusting, in bruikleen gegeven. Dit shirt
wordt beschikbaar gesteld vanuit het daartoe ingestelde shirtfonds en wordt verstrekt via het teamkader. Andere
uitrustingsstukken met het verenigingslogo zijn verkrijgbaar via de webshop die u kunt vinden op de website van
onze vereniging.
Belangrijke regels
Hieronder de belangrijkste punten uit onze reglementen:
U wordt geacht:
• de belangen van vereniging en KNVB niet te schaden;
• geregeld deel te nemen aan trainingen en wedstrijden, voor zover daarvoor aangezocht;
• de jaarlijks door de algemene vergadering vastgestelde financiële bijdrage, bij vooruitbetaling te voldoen;
• de door de KNVB aan u opgelegde boetes te betalen, tenzij het bestuur anders beslist;
• werkzaamheden te verrichten welke nodig zijn voor instandhouding van de vereniging (geldt alle spelende
leden, voor jongere jeugdleden dient deze verplichting te worden ingevuld door de ouder of verzorger);
• mede zorg te dragen voor goed gebruik en/of beheer van roerende en onroerende zaken eigendom van
en/of in gebruik bij de vereniging en de voor de gebruikte accommodatie geldende voorschriften na te leven;
• aanwijzingen van het bestuur, commissies en door hen aangewezen functionarissen op te volgen;
• respect te tonen, in woord en gebaar, voor andere leden, vrijwilligers, gasten en bezoekers en het gezag van
de scheidsrechter te accepteren.
• bij adreswijziging de ledenadministratie hiervan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis te stellen;
Verder geldt:
• Beschadiging aan eigendommen van de vereniging of aan eigendommen van andere verenigingen en/of
van door haar gehuurde of in bruikleen ontvangen goederen, komt voor rekening van de veroorzaker(s) van
de geleden schade. Het te vergoeden bedrag wordt door het bestuur vastgesteld.
• De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging, ontvreemding of zoekraken van eigendommen van
haar leden.
• In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten en reglementen
van zowel de vereniging als de KNVB, waardoor de belangen van de vereniging alsmede de KNVB en de
voetbalsport in het bijzonder worden geschaad.
Opzegging lidmaatschap
• Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken, dus vóór 1 juni.
• Opzegging door jeugdspelers jonger dan 14 jaar kan ook halverwege het boekjaar geschieden met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, dus vóór 1 juni óf vóór 1 december.
• Opzegging kan alleen plaatsvinden via de ledenadministratie, volgens door het bestuur vastgestelde regels.
Statuten en Algemeen reglement van de vereniging staan op onze website.
(Bovenstaande regels zijn enkel een samenvatting van de belangrijkste punten uit onze reglementen.)

Referentie: DrB-P19001 (05-08-2019)

p.1

Herzien: 04-07-2020

Voetbalvereniging Drachtster Boys
Opgericht 29 maart 1948

Seizoen 2020 - 2021

Informatieblad bij aanvraag lidmaatschap
Gebruik persoonsgegevens
De persoonsgegevens vermeld op het aanvraagformulier worden, na toelating tot het lidmaatschap, opgenomen
in het ledenbestand van onze vereniging. De vereniging is als lid van de KNVB, op grond van diens statuten en
reglementen, verplicht deze gegevens ook te verstrekken aan de KNVB.
De vereniging gebruikt de gegevens uitsluitend voor reguliere verenigingszaken zoals bijvoorbeeld contributieinning, teamindeling en communicatie. Hiervan kan alleen worden afgeweken na een rechtsgeldig genomen
besluit van de algemene vergadering van de vereniging. De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en
deze bewaren hebben we vastgelegd in onze privacyverklaring.
De KNVB heeft, op grond van een in het verleden genomen besluit van de algemene vergadering
amateurvoetbal, het recht uw gegevens als naam, adres, woonplaats en telefoonnummer ter beschikking te
stellen aan partners en derden voor dienst- en productinformatie. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van
deze informatie meldt u dan af door een brief te sturen naar de KNVB, afd. juridische zaken, postbus 515, 3700
AM Zeist of een e-mail te sturen naar privacy@knvb.nl.
Leeftijdscategorieën (voor seizoen 2020-2021)
Senioren: geboren in 2001 of eerder
Jeugd: 
Junioren
Geboren in

J/MO19
J/MO18
J/MO17

➔
Geboren in



Pupillen
Geboren in

➔
Geboren in

2002
2003
2004

J/MO16
2005
J/MO13
2008
J/MO10
J/MO15
2006
J/MO12
2009
J/MO9
J/MO14
2007
J/MO11
2010
J/MO8
Mini-pupillen ➔ J/MO7, geboren in 2014, 2015 of 2016 (ten minste 5 jaar!)

2011
2012
2013

Maandelijkse financiële bijdrage: (contributie + toeslagen)
Veldvoetbal ........................ Mini-pupillen € 13,45 Pupillen € 18,45 Junioren € 19,40
Senioren
Veldvoetbal 7x7 ....................................................................................................................... Senioren
Zaalvoetbal (competitie + trainen) .......................................................... Junioren € 19,40
Senioren
Zaalvoetbal niet-trainend ........................................................................ Junioren € 14,10
Senioren
Veld + zaal (competitie + trainen) ........................................................... Junioren € 29,90
Senioren
Veld + zaal niet-trainend ......................................................................... Junioren € 24,70
Senioren
Niet-spelende leden ................................................................. € 12,00
De maandelijkse toeslagen, verwerkt in bovenstaande bedragen, bestaan uit:
• Bouwtoeslag
€ 1.00 (alle leden)
• Shirttoeslag
€ 0,50 (alle spelende leden)
• Toeslag kunstgras
€ 2.50 (alléén spelende leden veldvoetbal)

€ 24,00
€ 18,15
€ 24,00
€ 17,50
€ 36,15
€ 29,80

Shirtfonds
Spelende leden betalen een maandelijkse bijdrage aan het shirtfonds, de zogenoemde shirttoeslag. Daarnaast
betaalt elk nieuw (spelend) lid bij toelating eenmalig een toeslag van € 25,00 voor dit shirtfonds. Deze
eenmalige toeslag wordt bij machtiging gelijktijdig met de eerste termijn van de financiële bijdrage automatisch
afgeschreven. Indien geen machtiging is verstrekt maar de financiële bijdrage wordt voldaan middels een nota
dan wordt deze eenmalige toeslag opgenomen in het bedrag vermeld op de nota.
Betaling financiële bijdrage (contributie en toeslagen)
• Bij aanvraag lidmaatschap is de financiële bijdrage (contributie + toeslagen) voor het eerst verschuldigd, de
maand waarin men tot lid is toegelaten.
• Betaling van de financiële bijdrage dient vooruit plaats te vinden door overmaking per bank of giro:
a. per kwartaal via een machtiging tot automatische afschrijving, of
b. jaarlijks via een nota (bedrag verhoogd met € 2,00 administratiekosten).
• Bij betaling via een machtiging tot automatische afschrijving geldt:
o de machtiging geldt tot wederopzegging;
o om de machtiging in te trekken dient u zich te wenden tot de ledenadministratie;
o voor een terugboeking dient u zich te wenden tot uw bank, de terugboekingtermijn is 61 kalenderdagen;
o de momenten van afschrijving zijn eind augustus, november, februari en mei van elk verenigingsjaar.
• De verschuldigde contributie is inclusief de verplichte bijdrage aan de KNVB voor contributie en
verzekeringspremie.
• Het bestuur doet jaarlijks, tijdens de voorjaarsvergadering, aan de algemene vergadering van de vereniging
een voorstel tot vaststelling van contributie en toeslagen voor het nieuwe verenigingsjaar (is boekjaar).
• Bij opzegging lidmaatschap is de maandelijkse bijdrage nog tot 1 juli of tot 1 januari verschuldigd, afhankelijk
van het tijdstip van opzegging (zie hiervoor onder Opzegging lidmaatschap).
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