Inschrijf- en machtigingsformulier vv. Nieuw Roden.
• voor jeugdleden jonger dan 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen;
• het betalen van de contributie is uitsluitend mogelijk via (een machtiging voor) automatische incasso;
KNVB-relatienummer:

………………………………………….

(evt in te vullen door de vv Nieuw Roden)

Achternaam en voorletters:

………………………………………….

(man / vrouw)

Roepnaam:

………………………………………….

Geboortedatum:

………………………………………….

Straat + huisnummer:

………………………………………….

Postcode + woonplaats:

………………………………………….

Telefoon:

………………………………………….

E-mailadres:

………………………………………….

Nummer Legitimatiebewijs:

…………………………………………. Verplicht vanaf 14 jaar

Aanmelding voor: zaal / veld / dames / jeugd / senioren voetbal (svp aangeven wat van toepassing is)
Vorige voetbalvereniging (indien van toepassing):……………………, seizoen: …………………………..

Machtiging:
Ondergetekende ……………….…….. (ouder van ……………….. indien lid 18 jr of jonger)
verleent hierbij, tot schriftelijke wederopzegging, machtiging aan de vv. Nieuw Roden om
per (datum):…………………….. contributie en bijdrage kledingfonds af te schrijven van
Bank/Gironr.:…………..……………………………………………………………..ten name van ………..…………………………..
Betaling (per maand of kwartaal):…..…………………

Handtekening:………………………

Nadat het formulier is ingevuld svp zo spoedig mogelijk inleveren bij de ledenadministratie. Dit mag ook per e-mail.
Aanmelding bij de KNVB (ivm o.a. verzekeringen) wordt dan door de vv. Nieuw Roden gedaan.
Het adres van de ledenadministratie is:
Hans Schulten, Elswout 8, 9301 TS Roden, tel.nr.: 050-5015540 (e-mail: jhm.schulten@home.nl).

Inventarisatie vrijwilligerswerk bij ouders van jeugdleden van vv Nieuw Roden.
Naam en voornaam:

………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………..

Geboortedatum: ……………………………… Ouder/verzorger van (naam spelend jeugdlid):…………………………………
Telefoonnummer:…..……………………….

E-mail:………………………………………………………………………………………………..

Ervaring vrijwilligerswerk:

ja/nee?

Bereid ervaring te delen of op te doen?:

ja/nee

Bestuurlijke ervaring:

ja/nee?

Bereid ervaring te delen of op te doen?:

ja/nee

Indien u bereid bent ons te helpen kunt u dan uw mogelijkheden aangeven (svp uw voorkeur aankruisen):
O

ik ben bereid regelmatig wat doen en heb daar ….… uur per week/maand de tijd voor

O

ik bereid nu en dan of een keer wat doen

Ik heb daarbij de voorkeur voor (svp uw voorkeur aankruisen):
O

doordeweekse dagen (ochtend/middag/avond)

O

het weekend

Ik heb dan belangstelling voor (svp uw voorkeur aankruisen):
O

doen van kantine dienst (per toerbeurt)

O

schoonmaken van de kantine (per toerbeurt)

O

schoonmaken kleedkamers (per toerbeurt)

O

begeleiden (jeugd)team

O

geven van trainingen

O

fluiten van wedstrijden (wel/geen ervaring, opleiding wordt gegeven)

O

verlenen van EHBO bij toernooien/wedstrijden/trainingen

O

onderhoud terrein/gebouwen

O

meewerken aan projecten/acties

O

(mede-) organiseren toernooien/kampen/evenementen

O

bijhouden website/maken Presentatiegids/PR-activiteiten/verzorgen voorlichting

O

lid van vrijwilligers-/kantine-/financiele-/sponsor-/technische-/jeugdcommissie/hoofdbestuur

O

Overig:…………………………………………………………………………………………………………………………….

(wel/geen ervaring, opleiding wordt gegeven)

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en vragen u vriendelijk dit inventarisatiedocument retour te zenden
aan: Hans Schulten, Elswout 8, 9301 TS Roden of per e-mail: jhm.schulten@home.nl.

