
 

 

Aanmeldformulier V.V. Diepenheim 

 

 

 

 

Achternaam:   ____________________________________________________ 

Voorna(a)m(en):  ____________________________________________________ 

Geboortedatum:  ____________________________________________________ 

Geboorteplaats:  ____________________________________________________ 

Adres:    ____________________________________________________ 

Postcode:   ____________________________________________________ 

Woonplaats:   ____________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ____________________________________________________ 

E-mail adres:   ____________________________________________________ 

Geslacht:   M / V 

Bankrekeningnummer: ____________________________________________________ 

Hierbij machtig ik V.V. Diepenheim om tot het automatisch afschrijven van de contributie 

per: 

- Kwartaal 

- Half jaar 

- Jaar 

(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

Datum:   ____________________________________________________ 

Plaats:   ____________________________________________________ 

s.v.p inleveren via secretaris@vvdiepenheim.nl of in de brievenbus: Haaksbergerstraat 20 te 

Diepenheim. 

mailto:secretaris@vvdiepenheim.nl


Vrijwilligerswerk 

VV Diepenheim draait voor een groot gedeelte op vrijwilligers.  

Om onze vereniging levensvatbaar te houden is het absoluut noodzakelijk dat zowel leden als 

ouders van jeugdleden actieve ondersteuning verlenen bij verenigingsactiviteiten, schoonmaak- 

en onderhoudswerk. We vormen als leden samen de vereniging en zijn daarom ook samen 

verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze vereniging. 

 

Wij vragen dan ook van al onze leden(of ouders) een kleine hoeveelheid inspanning. Zoals u 

gezien hebt kan dat op allerlei manieren en zijn bestuur, leden en overige vrijwilligers u 

ontzettend dankbaar voor uw inzet. 

Om die reden is aan al onze spelende leden de vraag opgelegd om werkzaamheden te 

verrichten welke nodig zijn voor de instandhouding van de vereniging. 

Op dit formulier kunt u aangeven welke taak, functie of werkzaamheden het beste bij u passen. 

 

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende werkzaamheden/functie(s): 

o Leider 
o Trainer 
o Scheidsrechter 
o Bardienst 
o Schoonmaakwerkzaamheden 
o Kassa/entree 
o Onderhoud accommodatie 
o Onderhoud sportpark 
o Bestuurslid/commissielid 
o  

Iemand van het bestuur zal contact met u opnemen voor meer informatie. 

 

Toestemmingsverklaring, privacywet (AVG) 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag(laten) informeren over de 

vereniging, de sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we de speelschema’s wedstrijduitslagen 

en soms ook foto’s en overige beeldmateriaal van u op de website van vv Diepenheim, 

Facebook, Twitter en Instagram van onze vereniging plaatsen. Wij vragen u toestemming om 

ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. Tevens zal er informatie over onze voetbalvereniging 

gedeeld worden via een digitale nieuwsbrief. 

 

Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en naam 

 

Ja  0  

 

Nee  0 

 

Ik geef toestemming voor het digitaal ontvangen van de nieuwsbrief 

 

Ja  0 

 

Nee  0 


