s.v. VVZ '49
PASFOTO
Verplicht voor
aanmelden
spelend lid
11 jaar en ouder

Postbus 409, 3760 AK SOEST

Ledenadministratie:
Dick van de Bovenkamp
Tel: 035-6012257
Email: ledenadministratie@vvz49.nl

www.vvz49.nl
Vul het formulier volledig in en lever het, samen met een pasfoto (verplicht vanaf 11 jaar) én kopie legitimatiebewijs, in op het
clubhuis van VVZ '49, Eemweg 2A te Soest. Dit kan op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur bij het (jeugd)bestuur of in het weekend
bij de dienstdoende man/vrouw van dienst.
Heeft u in de afgelopen 3 seizoenen bij een andere vereniging gevoetbald, dan moet naast het aanmeldingsformulier ook een
KNVB overschrijvingsformulier of pupillenverklaring worden bijgevoegd.
Naam _______________________________________________________

O man O vrouw

Voorletters ____________Roepnaam_____________________________

KNVB lidnummer _____________________
(door VVZ in te vullen)

Adres ____________________________________________________________________________________________________________
Postcode ________________ Woonplaats ____________________________________________________________________________
Telefoon _______________________ Mobiel ________________________ E-mail _____________________________________________
Geboortedatum ___________________________ Geboorteplaats __________________________________________________________
Nationaliteit ___________________________________________________
Legitimatiebewijs ¹) soort _____________________________________ Nummer ______________________________________________
Bent u eerder lid geweest van een voetbalvereniging?
Zo ja, naam vereniging ________________________________ , wanneer gestopt ______________________________________________
Wij verwachten van leden (en/of hun ouders/verzorgers) dat zij zich inzetten als vrijwilliger voor onze vereniging.
Op welke wijze gaat u zich dienstbaar maken voor onze club? (bijvoorbeeld trainer, barlid, (jeugd)bestuur, leider, sponsorcommissie)
Voorkeur: _________________________________________________________________________________________________________

BETAALWIJZE:

SEPA incasso

Ik verleen VVZ '49 hierbij tot wederopzegging machtiging om de contributie automatisch van mijn bankrekening af te schrijven.
Voor jeugdleden geldt dat er elk seizoen samen met de contributie een bedrag voor het kledingplan wordt geïncasseerd.
(Automatische afschrijving vindt plaats: eind augustus en eind januari)
Als u het niet eens bent met de incasso, dan kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank.
IBAN rekeningnummer : ______________________________________________ BIC (bankidentificatie) : _________________________
Ten name van: _________________________________________________
Incassant ID: NL60ZZZ310172260000
Kenmerk machtiging (door VVZ in te vullen) : ________________________________________________________

Voor leden beneden 16 jaar dient één der ouders te ondertekenen.
Spelende leden vanaf D-pupillenleeftijd (11 jaar) dienen een pasfoto bij te voegen.

Datum, _____________________
Handtekening:

¹) Verenigingen zijn wettelijk verplicht bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder
de gegevens te controleren a.d.h.v. een geldig legitimatiebewijs, voorzien van

___________________________

pasfoto (rijbewijs, paspoort, ID-kaart). Het soort en nummer van het betreffende
legitimatiebewijs moet op de KNVB-ledenmutatiekaart worden vermeld.
S.v.p. kopie van legitimatiebewijs bijvoegen!
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Dit is het vrijwilligersformulier van de voetbalvereniging VVZ'49 te Soest. Hieronder kunt u kiezen welke activitieten u voor onze vereniging wilt doen.
Wij bedanken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking en inzet.

"Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze het niet waard zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn. Samen zijn wij de vereniging."
Voornaam:

…………………………………………………….

Achternaam:

…………………………………………………….

Ouder van:

…………………………………………………….

E‐mail:

…………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………….

Activiteiten
Bestuursactiviteit
Hoofdbestuur
Jeugdcommissie
Ontvangst commissie
Zaterdagochtend
Zaterdagmiddag
Accommodatie commissie
Schoonmaak vrijdagmiddag
Klusdagen (2 keer per jaar)
Beheer materialen Jeugd
Beheer materialen Senioren
Kantine Commissie
Keukendienst zaterdagochtend
Keukendienst zaterdagmiddag
Bardiensten zaterdagochtend
Bardiensten zaterdagmiddag
Bardiensten donderdagavond
Planning Bar & Keuken
Inkoop Horeca
Secretariaat Commissie
Wedstrijdsecretariaat Jeugd
Wedstrijdsecretariaat Senioren
Wedstrijdsecretariaat Dames
Selectie
Wedstrijdsecretariaat Selectie
Technische Commissie
Begeleiding
Grensrechter selectie
Programmaboekje eerste eftal
Uitgifte, inname en administratie kleding Selectie
Evenementen Commissie
Jeugd
Senioren
Toernooien
Scheidsrechter
Pupillen
Junioren
Senioren
Toernooien
35+
45+
Begeleiden van een team op zaterdag
Pupillen
Junioren
Senioren
Training geven
Kabouters
Pupillen (niet selectie)
Junioren (niet selectie)
Senioren (niet selectie)
Kleding
Uitgifte en administratie kleding Jeugd
Inname en administratie kleding jeugd
Communicatie
Redactie Website
Beheer Sportlink
Verspreiden aanplak biljetten
Anders namelijk,….
EHBO tijdens evenementen
Sponsorcommissie
Ledenadministratie
Kascommissie
Trainingsschema maken
Kleedkamer schema maken

Doe ik al

Wil ik doen

Samen met

