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SPONSOREN vv DVO 

Anytime Fitness te Sittard en Sittard-Lahrhof Van den Berg Woninginrichting te Sittard Bernard Herenmode te Sittard 
Beursgens servicestations & autoverhuur te Sittard Bouwmaat bouwmaterialen te Sittard BPG Muris bouwmaterialen te Geleen 
BPV Accountants & Belastingadviseurs te Geleen BSB Verzekeringen te Geleen CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen 
Connect Solutions te Maastricht Airport AutoFirst Crombeen garagebedrijf te Sittard Grieks specialiteiten restaurant Delphi te Sittard 
Fysiosittard te Sittard Huidverbeteringsstudio Mia Hendriks te Sittard Café De Hollande te Sittard 
ING Nederland te Amsterdam Intersport superstore Gardenz te Geleen KampsVanBaar Advocaten te Sittard 
Kempen & Oberdorf makelaardij te Sittard LUNA Eten & Drinken te Sittard Auto Moonen garagebedrijf te Sittard 
PLUS Boudy Postma te Sittard Refresco Benelux te Sittard Rousseau Chocolade te Sittard 
Harald Salvino glas en kozijnen te Sittard Service Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard Vahsen Constructies b.v. te Sittard 
WellColl Autoschade te Sittard Wendy’s Bibob Hairshop te Sittard Zuidlease bv te Sittard 

 

 

Inschrijfformulier VV DVO 

Beste aanstaand lid, 

U wenst zich in te schrijven als lid van onze vereniging. Wij heten u van harte welkom. 

Voor uw inschrijving in de ledenadministratie en aanmelding bij de KNVB hebben wij enkele persoons-
gegevens nodig. Wij verzoeken u het inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en in te 
leveren bij de ledenadministrateur, bij voorkeur per e-mail aan administratie@vvdvo.nl. 

Naam: Voorletters: 

Roepnaam: Geslacht: man / vrouw * 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Nationaliteit: Vorige club / team: 

Telefoon: Mobiel: 

E-mailadres: 

Soort en nummer ID-bewijs (bij 16 jaar en ouder): 

(Medische) bijzonderheden: 
 

 * Doorstrepen wat niet van toepassing is 

Een team kan niet trainen en wedstrijden spelen zonder de begeleiding door een leider, trainer, 
(assistent-)scheidsrechter en dergelijke. Dit geldt nog meer voor de jeugdteams van onze vereniging. 
Indien u zich voor een teambegeleidingsfunctie beschikbaar wilt stellen, waarderen wij dit ten zeerste.  

Beschikbaar voor begeleiding (jeugd)team Ja / Nee * 
Functie: 

 * Doorstrepen wat niet van toepassing is 
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Regelmatig zoeken wij tevens vrijwilligers voor het verrichten van hand- en spandiensten bij één van 
de overige werkzaamheden binnen de vereniging. Hierbij dient te worden gedacht aan het deelnemen 
in een bestuurscommissie, het helpen bij (de organisatie van) een (jeugd)activiteit of (jeugd)toernooi, 
het uitvoeren van klusjes aan het gebouw en de (veld)afrasteringen en dergelijke. Bij voorkeur doen 
wij hiervoor een beroep op de leden. Indien u zich voor een hand- en spandienst beschikbaar wilt 
stellen, waarderen wij dit ten zeerste. In dit kader vernemen wij graag uw beroep. 

Beschikbaar voor hand- en spandiensten Ja / Nee * 
voor: 

Beroep  

 * Doorstrepen wat niet van toepassing is 

Tot slot vragen wij uw aandacht voor het lidmaatschaps- en contributiereglement op de website (zie 
www.vvdvo.nl/lid worden), het normen- en waardenbeleid op de website (zie www.vvdvo.nl/normen- 
en waardenbeleid) en bijgevoegd huisreglement. Door de ondertekening van het inschrijfformulier, 
verklaart u zich akkoord met deze reglementen. 

Naam:     Handtekening: 

 

  

Wij danken u voor uw inschrijving en wensen u een plezierige voetbaltijd toe. 

Met vriendelijke groet,  

Luc Koene 
secretaris VV DVO 

 

 

 

 

 

VV DVO behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens 
worden uitsluitend gebruikt voor administratieve en communicatieve doeleinden binnen de vereniging en worden niet aan derden verstrekt met 
uitzondering van de verplichte registratie bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). 
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https://www.vvdvo.nl/194/lid-worden
https://www.vvdvo.nl/811/file---c-users-jack-documents-dvo-notulen20enz-normen20en20waarden20beleidsplan20vvdvo2020172018pdf
https://www.vvdvo.nl/811/file---c-users-jack-documents-dvo-notulen20enz-normen20en20waarden20beleidsplan20vvdvo2020172018pdf
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Huisreglement VV DVO 
 

1. Iedere speler behoort tijdig bij de trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Het aanwezig- en/of 
vertrektijdstip wordt hiervoor tijdig door zijn/haar teamleider bekend gemaakt. 

2. Bij een verhindering voor de training of wedstrijd dient de speler zich altijd en tijdig af te melden 
bij zijn/haar teamleider. 

3. Indien de speler met de auto of fiets naar de training of wedstrijd komt, plaatst hij/zij zijn/haar auto 
of fiets in de daarvoor bestemde parkeervakken of fietsenrekken. 

4. Iedere speler dient zich correct te gedragen richting zijn/haar medespelers, tegenstanders, 
scheidsrechter, leid(st)er, train(st)er en het publiek. 

5. De speler dient zich voor, tijdens en na de training of de wedstrijd correct te gedragen. Dit houdt 
in zowel op het speelveld als daarbuiten. 

6. Voor de training en de wedstrijd dienen de schoenen en kleding in orde te zijn. Dit houdt tevens 
in dat de schoenen en kleding zijn aangepast aan de tijd van het jaar. 

7. Iedere speler doet tijdens de training of de wedstrijd zijn/haar sieraden en andere voorwerpen, 
die voor een ander en ook zichzelf gevaar kunnen opleveren, af. 

8. Het dragen van scheenbeschermers tijdens de wedstrijden is verplicht door de KNVB. Ter 
voorkoming van een onnodige blessure raden wij iedere speler aan ook tijdens de trainingen 
scheenbeschermers te gebruiken. 

9. Tijdens de wedstrijden draagt iedere speler zijn/haar shirt in de broek en de kousen omhoog. Wij 
wensen dat onze spelers zich representatief vertonen. 

10. Zichtbare "slidingbroeken" zijn niet toegestaan door de KNVB.  

11. Na een training of wedstrijd is douchen verplicht. Ter bestrijding van voetschimmels raden wij 
iedere speler aan badslippers te gebruiken. 

12. Afmelding als lid van onze vereniging dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministrateur. 

13. Een speler die zich tijdens het seizoen afmeldt als lid heeft géén recht op een (gedeeltelijke) 
teruggave van de contributie, tenzij hieraan gegronde redenen ten grondslag liggen. 
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