VV Almkerk inschrijf-/mutatieformulier 2018
Leuk dat u interesse heeft om lid te worden van Voetbalvereniging Almkerk!
Mocht dit alleen een wijziging betreffen, wilt u dan a.u.b. uw naam en geboortedatum invullen en
vervolgens alle gewijzigde gegevens op dit formulier vermelden. Het formulier kunt u afgeven in de
bestuurskamer of sturen naar het secretariaat van VV Almkerk: p/a Vierspan 2, 4286 GN Almkerk.
Lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen of het resterende deel als men in de loop van
een seizoen lid wordt. Dit formulier a.u.b. zo volledig mogelijk invullen. Mocht u er niet uitkomen,
helpen we u uiteraard graag. Ons privacy beleid vindt u op onze site onder “Onze Club”.
Lidnummer (door secr. in te vullen)
Achternaam
Tussenvoegsel
Roepnaam + voorletters
Straat + nummer
Postcode + Plaatsnaam
Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)
Telefoonnummer
Email (in blokletters a.u.b.)
Categorie (haal door wat niet van n.v.t. is)

Actief / Rustend / 7x7

Geslacht (haal door wat niet van n.v.t. is)

Man / Vrouw

* Identiteitsbewijs type (haal door wat n.v.t. is)

ID-bewijs / Rijbewijs / Paspoort

* Identiteitsbewijsnummer
** Wil dagdeel per seizoen vrijwilligerswerk doen (haal door wat n.v.t. is)

Ja / Nee

IBAN Rekeningnummer
* Inschrijven van leden van 16 jaar en ouder kan alleen plaatsvinden met identiteitsbewijs type en nr.
* Actieve spelers ouder van 10 jaar en ouder dienen t.b.v. de spelerspas een pasfoto in te leveren.
** Niet meedoen met vrijwilligerswerk voor actieve leden kan worden afgekocht voor € 50,- per jaar.
Ondergetekende machtigt met bank/giro rekeningnummer om van zijn/haar rekening per halfjaar
bedragen af te schrijven inzake contributie VV Almkerk. De contributieplicht geldt voor een heel
seizoen n.l. van 1 juli jaar X tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Alleen in bijzondere
gevallen en na overleg met het secretariaat kan daarvan worden afgeweken. Afmelden dient
schriftelijk te gebeuren, per brief of per email bij het secretariaat. Zie gegevens onderaan.
Naam: ____________________

Plaatsnaam: ____________________

Datum: ___________________

Handtekening: __________________

Indien niet akkoord met een afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking
bij Bank worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht
aan secretariaat VV Almkerk.
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FORMULIER VRIJWILLIGERS TAKEN VV ALMKERK
Gegevens speler
Naam speler
Adres
Emailadres
Telefoonnummer
Ouder/verzorger van
Spelend in team
Rustend lid

(Invullen indien speler per 1-1-2017 jonger is dan 14 jaar)
aanvinken indien van toepassing

Vrijwilligerswerk
Vervult reeds de volgende vrijwilligerstaken:
*
Wil in seizoen 2017/2018 vrijwilligerswerk doen **
Wil gebruik maken van de afkoopregeling ***

aangeven welke:
aanvinken indien van toepassing
aanvinken indien van toepassing

Diploma’s / vaardigheden
EHBO
BHV
Sociale hygiëne (vakbekwaamheid horeca)
Tapvaardigheid (meerdere jaren tap ervaring)
Vaardigheden (schilderen / klussen / admin / etc.)
Taken
Commissie
Activiteitencommissie
Arbitrage

aanvinken indien in bezit van
aanvinken indien in bezit van
aanvinken indien in bezit van
aanvinken indien in bezit van
s.v.p. invullen welke:

Voorbeeld taken
Hulp bij pup. kamp / feestavond /
draaifeest
scheidsrechter / vaste vlagger (volgen

1e keus

2e keus

3e keus

scheidrechters cursus is mogelijk)

Kantinedienst
Ondersteuning bestuur
Onderhoud gebouwen

keuken / bardienst
zaterdag hulp in bestuurskamer
schilderen / schoonmaak / diverse
klussen
onderhoud groenvoorziening / terrein
ondersteuning organisatie
leden administratie / distributie clubblad

Onderhoud terreinen
Organisatie toernooien
Onderst. secretariaat / PR
/ administratie
Overige (invullen welke taken u anders wilt / kunt uitvoeren):

*
Indien u al vrijwilligerswerk doet binnen de vv Almkerk, zet u hier een kruisje. Invullen welke werkzaamheden.
Rijden bij uitwedstrijden, wassen tenues, incidenteel vlaggen en lootjes verkopen vallen hier buiten.
** Indien u vrijwilligerswerk wilt doen in seizoen 2017/2018, zet u hier een kruisje. Bij de “taken” dient u de 1e , 2e en
3e keus aan te geven. Er wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met uw opgegeven voorkeur, echter
kunnen wij dit niet garanderen.
*** Indien u geen vrijwilligerswerk wilt doen in seizoen 2017/2018, zet u hier een kruisje.
Dit betekent dat u instemt met een extra contributiebijdrage van € 50,-

Wilt u het formulier omtrent de vrijwilligerstaken samen met inschrijf-/mutatieformulier
inleveren cq insturen? Alvast bedankt voor uw aanmelding!
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