AANMELDINGSFORMULIER

Ledenadministratie:
Rene van der Meer,
Nagelhoutstraat 51, 7451ED
Holten, 06-37566191
ledenadministratie@vvholten.nl

PERSOONSGEGEVENS

1.

Achternaam

:

2.

Voorletters

:

3.

Roepnaam

:

4.

Geboortedatum

:

5.

Soort lidmaatschap

:

Spelend / Niet spelend

6.

Kleding maten

:

Maat Shirt: ….. Maat Broek: ….. Maat Sokken: …….

Veld / Zaalvoetbal

CONTACTGEGEVENS

7.

Adres

:

8.

Postcode en plaats

:

9.

Telefoonnummer

:

10.

E-mail

:

IDENTITEITSGEGEVENS

11.

Legitimatie

:

T.b.v. de legitimatie graag een kopie van je identiteitsbewijs bij het
aanmeldingsformulier voegen (alleen als je 16 jaar of ouder bent).

12.

Pasfoto

:

I.v.m. de spelerpas graag een pasfoto los bij het aanmeldingsformulier
voegen (E- en F-pupillen zijn hiervan vrijgesteld).

VOETBALVERLEDEN

13.
14.

Eerder gevoetbald bij
voetbalvereniging
Mijn laatste elftal(len)
waarin ik voetbalde
was/waren

:
:

MACHTIGING T.B.V. INNING CONTRIBUTIE

15.


Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.V. Holten om
per kwartaal de contributie en eventuele boetes af te schrijven van:
IBAN-nummer
:

ONDERTEKENING T.B.V. MACHTIGING

16.

Handtekening

:

(Voor jeugdleden tot 18 jaar dient
een ouder of verzorger te
ondertekenen.)

17.

Datum

:

AANMELDINGSFORMULIER
AANMELDINGSFORMULIER VRIJWILLIGERSWERK

Ledenadministratie:
Rene van der Meer,
Nagelhoutstraat 51, 7451ED
Holten, 06-37566191
ledenadministratie@vvholten.nl

Zoals u weet werkt de V.V Holten met bijna allemaal vrijwilligers. Deze vrijwiligers maken het samen
mogelijk dat de pupillen, junioren en senioren de mooie voetbalsport kunnen beoefenen . Voor het
draaiende houden van onze vereniging hebben wij daarbij u hulp hard nodig.
Wie is / zijn bereid om werkzaamheden voor V.V. Holten te willen gaan verrichten (er zijn meerdere
antwoorden mogelijk) :
LID (IKZELF) 

VADER 

MOEDER 

ANDER 

Beroep /Studie (Lid)
Beroep Vader
Beroep Moeder
Beroep Ander
De aangeven personen zijn in het bezit van de volgende diploma’s:
EHBO
AED
BHV
IVA= Instructie Verantwoord Alcohol Schenken
Trainersdiploma

Lid





Vader





Moeder





Ander





Welke werkzaamheden zouden de aangegeven personen mogelijk willen verrichten.
Wij verwachten van u, dat u als ouder of als lid, van onderstaand een of meerdere dingen aankruist
om onze vereniging te ondersteunen . In onderstaand is niet opgenomen het rijden naar wedstrijden of
bijvoorbeeld het wassen van wedstrijdkleding. Dit is vaak per team geregeld en vindt plaats i.o.m.
leid(st)ers van het betreffende team. Indien u beroeps of hobbymatig uw deskundigheid wil inbrengen
bij onze vereniging bestaat tevens de mogelijkheid dit aan tegeven.













Lid websitecommissie
Bardiensten
Scheidrechter junioren/pupillen
Scheidrechter senioren
Scheidrechter zaalvoetbal
Leider/leidster van een team
Onderhoudwerkzaamheden
Lijnen trekken
Gastheer/gastvrouw, ontvangen
bezoekende teams / scheidsrechters
Schoonmaken
Wil sponsor worden
Overig namelijk:











Lid technische commissie
Trainer/trainster junioren /pupillen
Trainer/trainster senioren/pupillen
Keeperstrainer
Lid sponsorcommissie
Lid activiteitencommissie
Materiaalverzorging
Medische verzorging
Administratieve werkzaamheden




Lid Bestuur
Vertrouwenspersoon

Indien degene een andere persoon is als op het ingevulde aanmeldingsformulier dan graag de
onderstaande gegevens invullen:
Naam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer

: Vast:

Emailadres

:

Mobiel:

