INSCHRIJFFORMULIER
Af te geven in de bestuurskamer

Gegevens Lid:
Datum:
Voornaam:
Roepnaam:
Achternaam:
Geslacht:

 Man

 Vrouw

Geboortedatum:

Straat/huisnummer:
Woonplaats:

Postcode:

Telefoon:

Mobiel:

Email:
(Voor 14+ verplicht)
Legitimatie:

 ID

 Paspoort

Nummer:

Ouder dan 10 jaar: Pasfoto inleveren met op de achterzijde naam en geboortedatum!

Gegevens Ouders/Verzorgers:
Naam vader c.q. verzorger:
Naam vader c.q. verzorger:
(Indien afwijkend)
Straat/huisnummer:
Woonplaats:

Postcode:

Telefoon:

Mobiel:

Email:

Medische Gegevens:
Legitimatie:

 Ja

 Nee

Zo ja, welke
Handtekening lid/ouder/verzorger:

Handtekening bestuur v.v. Zwammerdam:
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Inventarisatie Vrijwilligerswerk:
Beschikt u over een auto:

 Ja

 Nee

Doe ik al
Sporttechnisch gebied

Wil ik wel mee
helpen
Ja
Nee

Heb ik ervaring mee
Ja

Nee

Beschikbare
tijd per week

Bij de wedstrijden begeleiden van:
•
Jeugd
•
Senioren
Trainen van:
•
Jeugd
•
Senioren

Voorlichting en publiciteit
•

Meehelpen aan informatie
op de site

Bestuurlijke activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lid algemeen bestuur
Terrein
Gebouw
Schoonmaak
Kantine
Materiaal
Activiteiten
Wedstrijdsecretariaat
Sponsorcommissie
Bestuurskamerdienst
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Toelichting op het Inschrijfformulier:
Opgave als lid van de vereniging is voor een geheel verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni
het jaar er op. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Indien men toch tussentijds wenst op te
zeggen is men verplicht de contributie voor het lopende jaar door te betalen omdat v.v. Zwammerdam ook voor een geheel
jaar lasten moet afdragen aan o.a. KNVB.
Opgave als lid doet u door middel van het inschrijfformulier. Inschrijfformulieren zijn op zaterdag af te halen in de
bestuurskamer, maar u kunt er ook hier een downloaden.
Op het inschrijfformulier worden naast de persoonlijke gegevens ook gegevens gevraagd m.b.t. medische zaken waarvan u
het nodig vindt dat de vereniging dit moet weten. Vanzelfsprekend worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld.
Daarnaast wordt er een aantal vragen gesteld m.b.t. uw bereidwilligheid om zich op één of andere manier in te zetten voor
de vereniging.
Vanaf het moment van spelen in een D-team (11 jaar of ouder, peildatum 1 januari) dient een speler een spelerspas van de
KNVB te hebben. Bij het inschrijven dient u in dit geval dus een pasfoto aan te leveren en later wordt u gevraagd een
handtekening te zetten op het zogenaamde fotoformulier.
Zodra door het v.v. Zwammerdam bestuur is aangegeven in welk team uw kind komt te voetballen is uw kind gerechtigd om
te trainen en wedstrijden te spelen. Indien de aanmelding gedurende het seizoen plaatsvindt kan het gebeuren dat uw kind
niet meer of nog niet ingedeeld kan worden in een elf- c.q. zevental. Uw kind kan dan in ieder geval wel meedoen aan de
trainingen en voor zover mogelijk aan toernooien. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, zal worden bekeken of er een
nieuw elf- c.q. zevental kan worden gevormd.

Beëindiging lidmaatschap:
Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit voor 31 mei schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie. U
kunt een uitschrijfformulier invullen in de bestuurskamer of er een downloaden en ingevuld afgeven bij de bestuurskamer.
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