Aanmeldingsformulier s.v. De Meer

NL09 INGB 0005 0175 71 t.n.v. s. v. De Meer

Opsturen naar: Ledenadministratie s.v. De Meer, Drieburgpad 9, 1097HK Amsterdam
ledenadministratie@svdemeer.nl

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als aspirant lid van s.v. De Meer
•
•
•
•
•

Hij/zij verklaart, na acceptatie door het bestuur, zich als goed en sportief lid te zullen gedragen en dat
het hem/haar bekend is dat het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni en tussentijds
bedanken niet mogelijk is;
het hem/haar bekend is dat het lidmaatschap stilzwijgend verlengd wordt, tenzij vóór 01 juni
schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie van de vereniging;
Hij/zij verklaart op de hoogte te zijn van de privacyverklaring van s.v. De Meer (zie website)
Hij/ zij verklaart akkoord te zijn met het delen van op de club gemaakte foto’s via social
media uitingen van s.v. De Meer, website en facebook pagina. (indien niet akkoord hier
aangeven: niet akkoord omcirkelen)
Hij/zij verklaart dat onderstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Datum:..........................

Handtekening................................................................

* Indien het aspirant lid jonger is dan 18 jaar, dan moet een wettelijke vertegenwoordiger het formulier ondertekenen.

Persoonsgegevens
Naam en Voorletters: .................................................................

Geslacht: man/vrouw

Roepnaam: ................................................................................

Geboortedatum: ...- ... - ....

Adres: .........................................................................................
Postcode en woonplaats::...........................................................
Tel: ............................ Mobiel: ...................................................

Lidmaatschap voor:

senioren

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

zaterdag/zondag zaal/veld/allebei....Team : ....

Doorhalen indien niet van toepassing

In te vullen door ledenadministratie:
Lidnummer:
KNVB lidnr:
Seizoen
Overschrijving:
Kosten spelerspas :
Formulier verwerkt d.d.
Aanmeldingsformulier

…………………………………
…………………………………
…………………………………
JA/NEE
JA/NEE
…………………………………
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Overschrijving van andere vereniging
Bent u gedurende de afgelopen 4 jaar lid geweest van een voetbalvereniging? JA/NEE
Indien u de vraag met ja heeft beantwoord, welke voetbalvereniging:......................................................
Meesturen:

- Spelerspas oude vereniging
- Indien overschrijving van andere vereniging, het KNVB
overschrijvingsformulier, ingevuld en ondertekend door het bestuur
van uw oude vereniging

Meesturen algemeen:
- 1 gelijkende pasfoto
- kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID) vanaf 16 jaar
Lidmaatschap s.v. De Meer
Bent u eerder lid geweest van s .v. De Meer?

JA/NEE

Zo ja, wanneer: van …- ...-…. tot ...- ...-....
In welk team: ………………….. Zaterdag/Zondag

Vrijwilligerstaken
s.v. De Meer is een voetbalvereniging, waar alle taken door vrijwilligers worden verricht. Om de vereniging draaiende
te houden en financieel betaalbaar, is het noodzakelijk dat (ouders van) leden hier hun bijdrage aan leveren. Daarom
ook aan u het verzoek deze bijdrage te leveren gedurende de periode dat u of uw kind bij onze voetbalvereniging
speelt.
Wilt u minimaal twee activiteiten aankruisen, waarvoor we u kunnen benaderen?
o Begeleiden van een jeugdteam (wekelijks)
o Trainen van een jeugdteam (wekelijks)
o Scheidsrechter (2- of 4-wekelijks)
o Grensrechter (vanaf Onder 11-pupillen) (2-of 4-wekelijks)
o Bardienst (2- of 4-wekelijks gedurende ongeveer 2 uur, als uw kind thuis speelt)
o Bestuursdienst wedstrijden (4-wekelijks 9.00-12.00 uur, ontvangen van bezoekende teams)
o Bestuursdienst trainingsmiddag/avonden (4-wekelijks, oogje in het zeil houden);
o Coördinatie (bijv. bardiensten, scheidsrechters, toernooien)
o Website / ICT-support
o Sponsoring / fondsenwerving
o Lid van de jeugdcommissie (maandelijks vergaderen en ad-hoc werkzaamheden)
o Lid van de evenementencommissie (sinterklaas, paastoernooi, etc.)
o Onderhoudsklussen, evt. voorkeur werkzaamheden; ______________________________________
o Anders namelijk ___________________________________________________________________

Niet volledig ingevulde formulieren (en ontbrekende documenten) worden niet in behandeling
genomen.
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