Aanmeldingsformulier Senioren
(dames, heren, veld- en /of zaalvoetbal)
Persoonsgegevens
Lidnummer*

Zaalvoetbal
Veldvoetbal
45+ voetbal

Achternaam
Roepnaam
Voorletters

Geboortedatum

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

Emailadres
Soort legitimatie

Nummer

*in te vullen door ledenadministratie
Publicatie beeldmateriaal
Ondergetekende geeft toestemming dat beeldmateriaal (te denken valt aan een teamfoto, foto tijdens
wedstrijden, activiteiten of toernooien) gebruikt mag worden op de website, club TV, social media en
voor PR doeleinden. Wanneer u dit op een later moment ongedaan wilt maken kunt u een mail sturen
naar info@vvtgoy.nl
Bankgegevens t.b.v. doorlopende SEPA machtiging
IBAN
Ten name van
Adres
Woonplaats
Handtekening rekeninghouder
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VV ’t Goy, tuurdijk 33, 3997 MS ’t Goy,
incassant ID NL26ZZZ404773160000 om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap en aan uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VV ‘t Goy. Het kenmerk van
de machtiging ontvangt u enkele dagen voordat de incasso plaatsvind. Als u het niet eens bent met de
afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken. Neem daarvoor contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Boetes die door de KNVB worden opgelegd worden ook automatisch geïncasseerd.
Bovendien zal ondergetekende periodiek bardiensten draaien.
Handtekening

Datum

Aanmeldingsformulier Senioren
(dames, heren, veld- en /of zaalvoetbal)
Vragen met betrekking tot het voetbalverleden
Was u eerder lid van een voetbalvereniging?
Zo ja, welke?

Ja / Nee

Welk seizoen speelde u voor het laatst?
Heeft u bij deze vereniging alle financiele verplichtingen voldaan?
Ja / Nee
Zijn er zaken die aandacht verdienen, bespreek deze dan met de teammanager en/of trainer
Vrijwilligers
Bij VV ’t Goy verwachten wij van seniorenleden een actieve inzet om de vereniging optimaal te laten
draaien. Vrijwilligers zijn onmisbaar! Er is keuze genoeg uit taken, er zit altijd wel iets bij wat binnen
uw mogelijkheden en interesse. Niet voor elke taak hoeft u aanwezig te zijn bij de vereniging. Ook
vanuit huis of op projectbasis is er veel mogelijk om uw steentje bij te dragen.
Beroep
Beroep
In bezit van EHBO / AED / BHV
EHBO*
AED*
BHV*
*u geeft hiermee tevens toestemming om uw naam toe te voegen aan de lijst die bij het AED apparaat
en EHBO koffer hangt.
Voor welke taken* binnen de vereniging heeft u belangstelling
Teammanager
Promotieactiviteiten
Trainer
Sponsors werven
Keeperstrainer
Website beheer
Scheidsrechter zaterdag jeugd
Financiële administratie
Scheidsrechter zondag senioren
Administratieve klussen
Coördinator mini’s (4-8 jaar)
Onderhoud sportcomplex
Coördinator pupillen (6-12 jaar)
Helpen bij activiteiten
Coördinator jeugd (13-19 jaar)
coördinator zaterdag
Wedstrijdsecretaris jeugd
Coordinator zondag
Wedstrijd secretaris senioren
Schoonmaakwerkzaamheden
Scheidsrechter coördinator
Social media
Organisatie toernooien
Barcommissie
Organisatie diverse activiteiten
Verzorging ter voorkoming van en
Bardiensten op zaterdag
bij blessures
Bardiensten zondag
…………………………………………
*wilt u meer informatie over de inhoud van de taken of heeft u ons iets te bieden wat er nog niet bij
staat? Mail dan naar info@vvtgoy.nl
Bij vragen kunt u per mail contact opnemen met de secretaris van VV ’t Goy: info@vvtgoy.nl
Formulier mag in het postvak van de ledenadministratie of sturen naar:
Tonnie van Bentum, Beusichemseweg 45, 3997 ML ’t Goy

