INSCHRIJVEN / AANMELDEN voor de KZZ competitie:
NIEUWE VERENIGINGEN:
Iedere groep mensen, die mee wil gaan doen aan de competitie van de KZZ, kan zich hiervoor
inschrijven. Deze groepinschrijving dient te gebeuren vóór 15 juni van het nieuwe seizoen op
het
“INSCHRIJFFORMULIER voor NIEUWE KZZ-VERENIGINGEN”.
Dit formulier kunt U downloaden van onze web-site.
De groep moet bestaan uit minstens 10 personen per team.
Van alle leden (inclusief bestuursleden en eventuele coach) dient tevens een
“AANMELDINGSFORMULIER NIEUW (KZZ) LID”
bijgevoegd te worden. Ook dit formulier kunt U van onze web-site downloaden.
Daarbij moet van ieder lid een kopie van een GELDIG identiteitsbewijs, evenals een recente
pasfoto bijgevoegd worden.
De groep mensen behoeft niet te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Men moet zich als groep onder een bij de KZZ nog niet bestaande club- of verenigingsnaam
inschrijven. Te denken valt aan een verenigingsnaam, naam van een sponsor, buurt o.i.d.
Bij de inschrijving dient de “CLUB” de naam / namen op te geven van de (kandidaat)
scheidsrechter(s). Het aantal scheidsrechters is naar rato van het aantal teams.
Eventuele WENSEN kunnen de verenigingen op een blanco formulier vermelden. Hierbij valt
te denken aan de THUISHAL, de SPEELAVONDEN etc., maar denk er aan: het zijn
WENSEN, waarmee niet altijd rekening gehouden kan worden.
Bij de inschrijving dienen de volgende bedragen betaald te worden:
 Een borgsom van 100 Euro per vereniging;
 Het inschrijfgeld á 150 Euro per team;
 Het contributiebedrag á 500 Euro per team (vanaf het seizoen 2014-2015).
Het totale bedrag dient vóór 15 juni van het nieuwe seizoen overgemaakt te zijn op één van de
volgende rekeningen, op naam van de penningmeester van de KZZ:
ING rekeningnummer NL24 INGB 0007 7425 16
RABObank rekeningnummer NL57 RABO 0333 9672 16
Alle formulieren dienen gezonden te worden naar of ingeleverd te worden bij:
B. Valstar, Cederstraat 31 te 1505 AC Zaandam
Na de inschrijving wordt de groep mensen door de KZZ aangemerkt als KZZ - lid en als

KZZ - vereniging. Hierdoor is men automatisch lid van de grote KNVB en dus ook verzekerd.

REEDS BESTAANDE VERENIGINGEN:
Verenigingen, welke in het voorgaande seizoen bij de KZZ stonden ingeschreven, dienen
eveneens een “INSCHRIJFFORMULIER voor NIEUWE KZZ-VERENIGINGEN” in te
vullen. Echter: het woord “NIEUWE” dient dan wel doorgehaald te worden.
De secretarissen van de KZZ-verenigingen krijgen aan het eind van het seizoen van B. Valstar
volledig ingevulde ledenlijsten toegezonden. Deze ledenlijsten moeten door de secretarissen
van de KZZ-verenigingen opgeschoond worden. Slechts de leden die gestopt zijn en dus geen
lid meer zijn, dienen van de lijsten verwijderd te worden.
Leden die naar andere vereniging overschrijving hebben aangevraagd, hoeven en mogen niet
verwijderd worden. Deze taak heeft onze B. Valstar om diverse uiteenlopende redenen op
zich genomen.
Leden, die overschrijving hebben aangevraagd en zich bij de nieuwe vereniging hebben
aangemeld, behoeven ook niet op deze lijst vermeld te worden!
Zowel het inschrijfformulier als de “geschoonde” ledenlijsten dienen vóór 15 juni naar B.
Valstar gezonden te worden.
INDIEN NIET TERUGGEZONDEN / INGELEVERD > GEEN INSCHRIJVING.
Per team dient het bij de inschrijving het inschrijfgeld betaald te worden en te zijn.
Per team is dit 150 Euro.

SPELERSPASSEN:
Ieder lid van de KZZ wordt in het bezit gesteld van een KZZ spelerspas.
Nieuwe spelerspassen worden vóór, dan wel tijdens het seizoen uitgereikt aan de secretarissen
van de KZZ – verenigingen.
Vanaf het seizoen 2016-2017 vervalt de pas met het jaartal 2011 en zijn de passen vanaf 2012
slechts geldig.
Deze pas moet voor de wedstrijd aan de scheidsrechter ter hand worden gesteld.
Geen spelerspas of spelerspas vergeten mee te nemen = niet spelen.
Er mag dus ook niet gespeeld worden met een KNVB-pas, een rijbewijs of ander
identiteitsbewijs.

