
Beste jeugdspelers van Sportclub Deventer, 

 

De winterstop nadert alweer. Wil je na de winterstop bij Sportclub Deventer blijven voetballen en 

past je tenue nog prima? Dan is deze mail niet voor jou bestemd. Maar als je  

• je tenue wilt omruilen voor een andere maat,  

• of je tenue wilt inleveren omdat je Sportclub gaat verlaten,  

• of hulp nodig hebt bij het in-, uit- of overschrijven; 

binnenkort is er weer een kleding-omruil/inschrijf/ uitschrijfmoment: zaterdag 14 december tussen 

13:00 en 14:00. 

Wil je je tenue omruilen?  

• Stuur dan een mail naar outfits@sportclubdeventer.nl met daarin je naam, je team, en de 

maat die je nodig hebt.  

• En kom op zaterdag 14 december tussen 13 en 14 uur naar het clubhuis met je oude, 

gewassen tenue. 

• Het kan zijn dat je maat niet op voorraad is, maar dan wordt jouw maat bijbesteld zodat je na 

de winterstop wel een passend tenue kan ophalen. De levertijd voor een bestelling is 12 

weken. 

Wil je je tenue inleveren omdat je stopt met voetballen? 

• Stuur dan vóór 10 december 2019 een mail naar ledenadministratie@sportclubdeventer.nl 

met het verzoek om je uit te schrijven aan het eind van het seizoen. Dan checken wij of je 

aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan. Als alles in orde is zullen we je uitschrijfdatum 

op 15 december zetten. 

• En kom op zaterdag 14 december tussen 13 en 14 uur naar het clubhuis met je complete, 

gewassen tenue en eventuele andere kleding die je van Sportclub in bruikleen hebt. 

Wil je je tenue inleveren omdat je bij een andere club gaat spelen? 

• Schrijf ja dan in bij je nieuwe club en geef aan dat het om een overschrijving gaat. Het 

overschrijvingsverzoek komt dan via je nieuwe club en de KNVB bij ons binnen. Wij keuren 

deze overschrijving (eventueel na overleg met je leider) goed als je geen financiële 

verplichtingen meer hebt. Vaak vraagt de nieuwe club om je bondsnummer: die staat op je 

spelerspas (in de wedstrijdzaken app van je leider) of kun je opvragen bij de 

ledenadministratie. Als alles in orde is zullen we je uitschrijfdatum op 15 december zetten.  

• En kom op zaterdag 14 december tussen 13 en 14 uur naar het clubhuis met je complete, 

gewassen tenue en eventuele andere kleding die je van Sportclub in bruikleen hebt. 

Heb je hulp nodig bij het inschrijven, uitschrijven of overschrijven? 

Inschrijven kan in principe geheel via het online inschrijfformulier op www.sportclubdeventer.nl. Heb 

je daarbij hulp nodig? Kom dan op zaterdag 14 december tussen 13 en 14 uur naar het clubhuis. Dan 

zijn de ledenadministratie en de penningmeester aanwezig om je te helpen. Als je ouder dan 15 bent 

en je wilt inschrijven, neem dan wel een ID-bewijs mee. 

Let op: Je kunt niet met contant geld betalen, alle betalingen gaan via een overschrijving. Dit geldt 

ook het terugstorten van de borg. Een uitzondering betreft de betaling van de borg voor het tenue, 

dat kan met een pinbetaling aan de bar. 
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Voor vragen over in- of uitschrijven kun je ook altijd mailen naar 

ledenadministratie@sportclubdeventer.nl.  

Met vriendelijke groet, 

De kledingcommissie en de ledenadministratie 
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