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Informatie voorziening over gang van zaken bij FC De Bilt, voor gebruik door
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
Verstuurd naar Linda de Kruijff (Steunpunt Vluchtelingen De Bilt) en beschikbaar op
http://www.fcdebilt.nl, menu Lidmaatschap, pagina Vluchtelingen.

In dit document is de volgende informatie over FC De Bilt te vinden:
1. Aanmeldprocedure nieuwe leden
2. Gebruik U-pas
3. Contactgegevens jeugdvoetbal
4. Sportkleding en winkel
5. Inzet door ouders/familie/vrienden
6. Contactpersonen

1. Aanmeldprocedure nieuwe leden
Kinderen die willen voetballen bij FC De Bilt kunnen zich aanmelden als nieuw lid. Dit kan alleen via de website
http://www.fcdebilt.nl, menu Lidmaatschap  pagina Aanmeldingsformulier.
Aandachtspunten in het aanmeldingsformulier zijn:
-

-

Vul zoveel mogelijk velden in.
Op basis van het geboortejaar wordt er contact opgenomen met de ingevulde emailadressen
Soort en nummer legitimatiebewijs: Bijvoorbeeld van ID-kaart. (niet verplicht om in te vullen voor
jeugdleden)
Emailadres: Indien ook met een medewerker van Steunpunt Vluchtelingen contact opgenomen dient
te worden na de aanmelding, dan graag hier het emailadres van de medewerker invullen.
IBAN rekeningnummer: De contributie wordt automatisch afgeschreven. Indien verderop in het
formulier wordt aangegeven dat de persoon een U-pas heeft wordt de contributie direct van de U-pas
afgeschreven, en niet van de bankrekening. Bij gebruik van de U-pas is het IBAN-rekennummer wel
verplicht om in te vullen aangezien de KNVB ledenregistratie dit vereist.
Soort lidmaatschap: jeugd
U-pasnummer (en ingangsdatum): Niet vergeten in te vullen als de contributie van een U-pas dient te
worden afgeschreven.
Overschrijving (en bondsnummer): Alleen met “Ja” beantwoorden als een kind het vorige
voetbalseizoen bij een andere voetbalclub in Nederland heeft gevoetbald.

Contributie wordt pas geind zodra kinderen ook daadwerkelijk voetballen. Kinderen op de wachtlijst
betalen nog geen contributie. Vragen over de aanmeldingsprocedure, contributie en U-pas kunnen worden
gesteld aan de ledenadministratie van FC De Bilt: ledenadministratie@fcdebilt.nl.
Vragen over plaatsing, teamindeling, trainingen, wedstrijden etc. kunnen worden gesteld aan de
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betreffende coordinator (zie punt 3).

2. Gebruik U-pas
De U-pas kan bij FC De Bilt gebruikt worden voor het volgende:
-

Contributie: Op het aanmeldingsformulier dient te worden aangegeven dat er het kind een U-pas
heeft. De contributie wordt dan direct afgeschreven van het tegoed op de U-pas. Hiervoor dient de
ledenadministratie een kopie van de U-pas te hebben. Hoe een kopie kan worden aangeleverd staat
op http://www.fcdebilt.nl, menu Lidmaatschap, pagina U-pas. (een kopie mailen naar
ledenadministratie@fcdebilt.nl).

3. Contactgegevens jeugdvoetbal
Kinderen die lid zijn van FC De Bilt worden ingedeeld op basis van hun geboortejaar. Iedere groep kinderen met
hetzelfde geboortejaar heeft een coordinator. Deze persoon is verantwoordelijk voor de teamindeling en voor
het eerste contact met nieuwe leden. Per lichting kinderen en per seizoen kan het verschillen of kinderen direct
geplaatst kunnen worden in een team of op een wachtlijst terecht komen. De betreffende coordinator kan
hierover meer vertellen.
De namen en contactgegevens van alle coordinatoren van het jeugdvoetbal bij FC De Bilt zijn te vinden op de
website http://www.fcdebilt.nl, menu Jeugd, pagina Contactgegevens jeugdvoetbal.

4. Sportkleding en winkel
Sportkleding:
Voor alle kinderen zijn voetbalschoenen met noppen en scheenbeschermers verplicht. Alleen bij de Mini’s en
de Champions League (zie http://www.fcdebilt.nl, menu Jeugd, pagina Contactgegevens jeugdvoetbal) krijgen
de kinderen een t-shirt in bruikleen tijdens de wedstrijden op zaterdag. Een sportbroek en sportsokken dienen
de kinderen zelf mee te nemen. Tijdens de trainingen dienen de kinderen zelf alle sportkleding mee te nemen.
Met koud weer is een maillot en een trainingsjas aan te bevelen.
Scapino aan de Hessenweg in De Bilt verkoopt al deze sportkleding voor een relatief lage prijs.
Oudere kinderen (vanaf JO8/MO9) hebben een FC De Bilt tenue nodig tijdens de wedstrijden op zaterdag. Dit
tenue bestaat uit sokken, een korte broek en een t-shirt. Deze kunnen in het winkeltje van FC De Bilt
aangeschaft worden met cash geld, via pinnen of betaald vanuit Stichting Leergeld. Dit dient eerst afgestemd te
worden met Stichting Leergeld, waarna iemand van deze stichting mee komt en de kleding betaalt.
Winkel:
De winkel van FC De Bilt is aanwezig in het clubgebouw en geopend iedere woensdag van 17.00-19.00 uur en
iedere zaterdag van 10.00-12.00 uur. Tijdens schoolvakanties is de winkel gesloten.

5. Inzet door ouders/familie/vrienden
Het voetbal bij FC De Bilt wordt bijna geheel door vrijwilligers georganiseerd. Dit betekent dat een voetbalteam
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pas kan bestaan als er voldoende personen zijn (doorgaans ouders) die het team kunnen ondersteunen. Ieder
team heeft tenminste de volgende personen nodig:
-

-

-

Teamleider: Deze persoon is eerste aanspreekpunt van het team voor zowel de ouders, voor FC De Bilt
als ook voor teams waar tegen gevoetbald wordt. Tevens regelt de teamleider de praktische zaken
rondom een team zoals materialen, een Whatsapp groep en tijden/locaties van verzamelen.
Trainer: Bij voorkeur zijn dit meerdere personen i.v.m. achtervang. Deze persoon verzorgt de
wekelijkse training. Zowel de voorbereiding als uitvoering van de training is zijn/haar
verantwoordelijkheid. Goede omgang met kinderen is een vereiste.
Coach: Deze persoon verzorgt op zaterdag de coaching en de wissels op het veld.

6. Contactpersonen
Dit document is opgesteld na overleg tussen Linda de Kruijff (Steunpunt Vluchtelingenwerk De Bilt) en Nico
Kuiper (lid jeugdcommissie FC De Bilt) om de onderlinge informatie uitwisseling en communicatie te
verbeteren. Mocht communicatie tussen Steunpunt Vluchtelingenwerk en FC De Bilt stroef verlopen, dan kan
contact opgenomen worden met Linda en/of Nico.
Contactgegevens zijn:
Linda de Kruijff – l.dekruijff@steunpuntvluchtelingendebilt.nl
Jeugdcommissie FC De Bilt – statushouders@fcdebilt.nl

