INSCHRIJFFORMULIER VOP VATHORST

Graag de gegevens van het nieuwe lid volledig en leesbaar invullen (in blokletters)
Achternaam: __________________________ Voornaam: _________________________
Geboortedatum: ________________________ Geslacht: Man □ Vrouw □
Geboorteplaats: _________________________ Nationaliteit: _______________________
Adres: _________________________________ Postcode: __________________________
Woonplaats: ___________________________ E-mail adres:________________________
Telefoonnummer: _______________________ 06-nummer : _______________________
IBAN rekeningnr: NL ________________________________________________________
Ik meld mij aan als:
Spelend lid Senioren

Jeugdlid

35+ lid Senioren

Trainend lid

Heeft u of uw kind de afgelopen 3 jaar gevoetbald voor een andere bij de KNVB aangesloten (veld)
vereniging?
Nee □ Ja □ Naam vereniging:_______________________
Contributiebedragen 2018/2019:
Geboortejaar 2016 t/m 2012 € 61,- per jaar, Geboortejaar 2011 t/m 2006 € 126,- per jaar,
Geboortejaar 2005 t/m 2000 € 146,- per jaar, Geboortejaar 1999 en ouder, € 199,- per jaar.
Trainend lid € 100,- per jaar, Spelend lid 35+ 7 vs 7 € 126,- per jaar.
Hierbij meld ik mij aan bij VOP en ga akkoord met de verplichtingen die een aanmelding met zich
meebrengen zoals beschreven op de website van VOP. Tevens ben ik me er van bewust dat ik
contributie voor een heel seizoen dien te betalen, ongeacht het aantal wedstrijden en
trainingen (conform het huisreglement en contributieverplichting). Verder geef ik mij op voor een
vrijwilligerstaak en betaal ik eenmalig inschrijfgeld: € 20,-. Contributiebetaling vindt plaats via
ClubCollect. Ik ga akkoord met het privacy beleid van VOP.
Datum:

_______________________________

Naam (ouder): ___________________________
Handtekening:

WILT U OOK HET VRIJWILLIGERSFORMULIER OP DE ACHTERZIJDE INVULLEN?
IBAN Nummer. NL98 ABNA 0553296884 ( BIC: ABNANL2A ).
Postbus 184, 3800 AD Amersfoort ingeschreven bij KvK Gooi- Eem- en Flevoland onder nummer: 40506286

Vrijwilligers FORMULIER VOP VATHORST

v.v. VOP draait voor 100% op vrijwilligers. Niemand wordt ervoor betaald. We verwachten van
onze leden dan ook een actieve inzet. Dit hoeft niet vaak te zijn, bijvoorbeeld een paar keer
bardienst draaien per jaar is genoeg! Dit kost hoogstens 3 uur op een zaterdag. De diensten
kunnen in overleg met de barcommissie ingepland worden.
Hieronder kunt u aangeven welke taak u op u kunt nemen. Kruist u aan wat u leuk lijkt!
□ Bar / keukendienst (3 uur per keer)
□ Gastheer / gastvrouw voor de ontvangst van bezoekende verenigingen (1x per 4 a 5 weken)
□ Leider / trainer van een team (team ________ )
□ Ondersteuning bij toernooien (leeftijd categorie: _________ )
□ Ondersteuning bij overige activiteiten zoals Sinterklaas, Grote Clubactie, Kamp e.d.
□ Sponsorcommissie
□ Schoonmaak / opruim klussen (enkele malen per jaar)
□ Scheidsrechter (wedstrijd leiden van D-jeugd tot en met senioren)
□ Jeugsdscheidsrechter (spelend lid ouder dan 12 jaar voor E- en F-wedstrijden)
□ Overige:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Eventuele vragen over taken kunt u stellen aan de barcommissie via barcommissie@voetbal-vop.nl
of aan de jeugdvoorzitter via: jeugdvoorzitter@voetbal-vop.nl
Datum:

_______________________________

Naam (ouder): ___________________________

Handtekening:

IBAN Nummer. NL98 ABNA 0553296884 ( BIC: ABNANL2A ).
Postbus 184, 3800 AD Amersfoort ingeschreven bij KvK Gooi- Eem- en Flevoland onder nummer: 40506286

