
  
 
 
 
 

 
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 e.V. 
Üyelik Beyannamesi 

 
................................................................................................................... 

 
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 e.V. dernegine üyeligimi tastik ederim. Dernegin 
tüzügünü ve üyelik düzenlemesini Internet‚de www.viktoriamitte.de sayfasında 
okudum ve kabul ediyorum. Kisisel bilgilerimin dernek yönetmenligi tarafından 
saklanmasını ve kulanılmasınıda kabul ediyorum (§26 Bundesdatenschutzgesetz). 
 
Üyenin Bilgileri 
Soyadı___________________________ Adı___________________________ 
Erkek    ( )     Kadın   ( )   Dogum Tarihi___________________ 
Telefon___________________________ Cep Telefonu___________________ 
Elektronik Posta Adresi / E-Mail________________________________________ 
Cadde____________________________ Sehir Kodu / Sehir_______________ 
Deneme Tarihi_____________________ Baslangic Tarihi_________________ 

 
 

18 yas altındakiler icinde doldurun! 
 
Velilerin Bilgileri 
Soyadı___________________________ Soyadı________________________ 
Adı______________________________ Adı___________________________ 
Dogum Tarihi______________________ Dogum Tarihi___________________ 
Telefon___________________________ Telefon________________________ 
Cep Telefonu______________________ Cep Telefonu___________________ 
Ele. Posta / E-Mail__________________ Ele. Posta / E-Mail_______________ 
Cadde____________________________ Cadde_________________________ 
Sehir Kodu / Sehir__________________ Sehir Kodu / Sehir_______________ 

 
 

( )  Simdiki ödeme düzenlemesinin kuralları ve aidatı geçerlidir. 18 yas altı üyenin  
      velisi olarak aidatları ödeyecegimi kesinlikle kabul ediyorum. 

Evet   ( )  Kisisel bilgilerin (Fotograflar, Lisans, baska sportif bilgilerin) SV Rot-Weiß  
Hayir ( )  Viktoria Mitte 08 e.V. Internet sayfasında yayımlanmasını onaylıyorum. 
 

 
 
 
Berlin, den__________________  Üyenin Imzası /_________________ 

       18 Yası altındakilerde Velilerin Imzası 
 
 



 

 

Aidat Düzenlemesi 2012 
Dernegin finansal giderleri üyelerin aidatlarıyla  ve baska gelirlerden karsılanır. 

Kaydükabul Ücreti 
Dernege üyelik kayıdı yapılırken 10,00€ üyelige baslangic ücreti olarak alınır. Fakat 
bu ücret sadece aktif üyeler tarafından ödenir. Çocukları, örnegin küçük çocuklar icin 
yüzme kursu yada küçük çocuklar icin hareket dersine katılan, yani pasif üye anne-
babalardan, yalinizca 5,00€ üyelige baslangıc ücreti olarak alınır. 
Bütün Aile olarak dernege üyelik baslangıcında 35,00€ üyelige baslangıc ücreti 
olarak alınır. (geçici olarak 2012 yıllında degistirildi) 
 
Dernek Aidatı 
 a) Aktif üyeler: 
 1) Aktif olarak dernegin sundugu sportif faliyetlerde faydalanan yetiskin üyeler  
     aidat olarak ayda 15,00€ öderler. 
 2) Aktif olarak dernegin sundugu sportif olanaklarda faydalanan 18 yas altı üyeler 
     aidat olarak ayda 10,00€ öderler. Bu durumda yasal veliler çocuklarının 
     aidatlarını ödeyeceklerine dair yazılı beyanname vermeleri mecburidir.  
 3) Emekliler, ögrenciler, meslek egitimi görenler, yüksek egitim görenler, issizler, 
     sosyal hizmet yapanlar, askerler ve bir yıllık sosyal hizmet yapan aktif üyeler 
     aidat olarak ayda 10,00€ öderler. 

 
           b) Pasif üyeler: 

1) Üyeler, çocuklar, eger dernek tarafından, yüzme ve hareket kurslarında  
    destekleniyorlarsa aidat olarak ayda 5,00€ öderler. (geçici olarak 2012 
    degistirildi) 
2) Aktif olarak sportif dernek faliyetlerine katılmak istemeyen yada katılamayan 
    üyeler aidat olarak ayda 5,00€ öderler. Bu kural aynı zammanda aktif üye   

olarak kayıtlı olupda uzun zammandir (hastalik veya isinden) dolayi sportif 
faliyetlere katılamayanlar içinde geçerlidir. 

   
 c) Indirim: 

2 yetiskin ve en fazla 3 çocuktan olusan aileler dernegin sundugu bütün 
olanaklarda faydalanmaları sadece ayda 35,00€ `dur. Aidatı yıllık ödeme 
durumunda sadece onbir ay için ödeme yeterlidir. 
 
Dernek üyeliginde ayrılma ve sıfat degisikliginde para geri ödenmez. Küçük yas 
halinden yetiskinlige geçme durumuna veya pasif üye sıfatından aktif üye sıfatına 
degistirme durumunda üye farkı ödemek mecburiyetindedir. 
 
 
 
 
Devamı 2`inci sayfada 
 
 



 
 
 
 
 
 
Aidat Düzenlemesi 2012  
 
Aidat Özgürlügü: 
a) Onursal üyeler aidat ödemezler. 
b) Antrönörler, antraman yöneticileri ve dernegin çalisanları dernekteki  
    ugrasları süresince aidat ödememek icin basvurabilirler. 
c) Idare Heyeti üyeleri aidat ödemeden kabul eder, eger üye tarafından, 18 yas 
    altı üyelerde ise, aileleri tarafında, yazili olarak basvurulursa. Kabul yada red 
    etme Idare Heyetinin takdiridir. 
 
Özel Kurallar 
a) Idare Heyeti özel durumlarda sınırlandırılmıs bir süre için özel bir aidat  
    ödeme karari alabilir. 
b) Dernek üyeliginde ayrılma durumunda aidat ödeme mecburiyeti  
    kararlastırılmıs çıkıs süresine baglıdır. 
 
 
 
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 e.V. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 e.V.  Am Zirkus 5,  10117 Berlin 
Vorstand: Frank Steinhage, Agnes Stephens, Marina Biebl 
Amtsgericht Charlottenburg  VR 27747 B 


