M.V.V. ALCIDES
Postbus 1100 7940 KB Meppel

ENKELE VOOR U BELANGRIJKE PUNTEN UIT DE STATUTEN:

•

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie
voor het gehele jaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

•

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan alleen plaatsvinden
tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier
weken.

•

Een door de ledenvergadering vastgestelde tussentijdse contributieverhoging is geen reden
om het lidmaatschap om die reden op te zeggen.

KNVB REGELS.
Spelende senior- en juniorleden, die korter dan drie jaar geleden bij een andere bij de KNVB
aangesloten vereniging gespeeld hebben, dienen een overschrijfformulier in te vullen.
Bij overschrijvingen tijdens het seizoen dient altijd een dispensatieformulier ingevuld te worden.
Bij overschrijving van pupillen dient een beperkt overschrijvingsformulier - verklaring dat aan de
verplichtingen van de oude vereniging is voldaan - ingevuld te worden.

WELKOM BIJ ALCIDES.
De M.V.V. Alcides stelt zich ten doel om haar senior- en jeugdleden op een zo goed en prettig
mogelijke wijze de voetbalsport te laten beoefenen. Dit in zowel de prestatieve als recreatieve sfeer.
Om dit doel te realiseren gaan wij er van uit dat u als vrijwilliger(ster) actief wilt zijn binnen onze
vereniging.
M.i.v. seizoen 2013-2014 wordt ieder lid of zijn/haar ouder(s) maximaal 2x 2 uur per jaar
ingeroosterd voor het vervullen van een bardienst.
Wij verwachten van onze leden en ouders van jeugdleden dat ze bereid zijn om vrijwilligerswerk voor
de vereniging uit te voeren, bijvoorbeeld als:
-

Trainer /trainster of leider/leidster van een jeugdteam,
Scheidsrechter,
Barvrijwilliger,
Overige activiteiten van de vereniging.

Indien u niet in staat bent om vrijwilligerswerk binnen onze vereniging uit te voeren, dan dient u dit bij
het bestuur kenbaar te maken.
In voorkomende gevallen behouden wij ons het recht voor om uzelf, of uw kind, als lid van de
vereniging te weigeren.
Het Bestuur

