
INFOBLAD NIEUW LID ROOD ZWART BAFLO 2019 – 2020 

Kievit 1 

9953 TG  Baflo 

Telefoon clubhuis: 0595 – 422381 

Bankrekeningnummer: NL12RABO0367424975 

 

Wijze van aanmelden 

Aanmelden kan via onze site www.roodzwartbaflo.nl. U gaat dan naar Clubinfo > Lid worden. Hier vult u de 

gevraagde gegevens in, en het formulier versturen. Ook kunt u op de donderdagavond tussen 20.30 – 

23.00 u. of op de zaterdag even in de bestuurskamer langskomen voor informatie en lid worden. Na het 

ontvangen van het aanmeldingsformulier zal men bij de KNVB worden aangemeld. 

Contributie 

In september ontvangt men een factuur voor het hele seizoen. Dit bedrag kan men binnen 30 dagen 

overmaken, of de helft van het totaalbedrag binnen 30 dagen overmaken en voor 31 december het 

restbedrag. Wil men voor een betalingsregeling in aanmerking komen dan wordt men verzocht contact met 

de penningmeester op te nemen. 

Categorie Jaarcontributie 2019 - 2020 

Senioren € 176,25 

Junioren € 129,16 

Pupillen € 118,66 

Kabouters €  33,00 

Niet spelende leden, deelname training € 35,00 

Niet spelende leden (verenigingslid) € 20,00 

Donateurs € 20,00 

Leden 35+ € 35,00 

 

Toelichting bij 35+ voetbal: Een deelnemer aan het 35+ voetbal en die als senior de volledige contributie 

verplichtingen heeft, zal niet de extra contributie te behoeven te betalen voor deelname aan het 35+ 

voetbal.  

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. Leden van verdienste zijn de niet spelende leden en zijn vrijgesteld 

van contributie. 

Overschrijving 

Indien een nieuw lid korter dan drie jaar geleden bij een andere vereniging heeft gespeeld, heeft hij/zij 

hiervoor een overschrijving nodig. Het overschrijven gaat digitaal, en men moet zich dan ook met zijn/haar 

relatiecode bij de nieuwe vereniging aanmelden. Tussentijds overschrijven is mogelijk bij spelers uit de A-

categorie wegens verhuizing en de B-categorie is het de gehele seizoen mogelijk. Overschrijven naar een 

andere vereniging dient jaarlijks voor 15 juni bij de KNVB te zijn aangemeld. 

Afmelden als lid 

Het lidmaatschap geldt in principe voor 1 volledig seizoen. Indien u besluit om tijdens het voetbalseizoen 

uw lidmaatschap te beëindigen, dient u de contributie voor het gehele seizoen te voldoen. Het 

lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 juni schriftelijk wordt opgezegd bij de 

ledenadministratie. Uw afmelding kunt u zenden naar: 

Ledenadministratie Rood Zwart Baflo 

Meijmaweg 30 

9955 VD Rasquert - E: janstavenga@hotmail.com  

http://www.roodzwartbaflo.nl/


Verenigingsjaar 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

Kleding 

Het tenue van Rood Zwart Baflo bestaat uit een rood/zwart shirt, zwarte broek, en zwarte kousen met rode 

bies. Naast het tenue moeten spelers beschikken over voetbalschoenen en scheenbeschermers (verplicht). 

Alle teams van Rood Zwart Baflo worden momenteel voorzien van een tenue door een sponsor. 

Wedstrijden en trainingen 

De wedstrijden worden begeleid door (jeugd-)leiders. De trainingen worden verzorgd door, veelal 

gediplomeerde, (jeugd-)trainers. Voor wedstrijdoverzicht en overige nieuws kunt u naar onze website gaan, 

www.roodzwartbaflo.nl . 

Algemeen 

Verder zijn toepassingen de statuten en/of huishoudelijk reglement van Rood Zwart Baflo. 

SJO ’t Hogeland 

Met ingang van het seizoen 2017 – 2018 zijn de jeugdteams van Rood Zwart Baflo en de v.v. Warffum 

samen gegaan en dragen de naam SJO ’t Hogeland. Indien een jeugdspeler lid wil worden kan hij zich via 

de site van Rood Zwart Baflo aanmelden. 

 

Het Bestuur 

 

 


