
Sportpark Gerstlo
Markeweg 10, 7213 GC Gorssel

Telefoon: (0575) 49 32 22
E-mail: info@vvgorssel.nl

Internet: www.vvgorssel.nl

IBAN: NL52 RABO 0322317703
K.v.K. Deventer nr. 40104853

Naam

Inschrijfformulier v.v. Gorssel 
Starters (benjamins)

Voorletter(s)

Roepnaam

Geslacht

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

Mobiel ouders

Geboortedatum

E-mail adres

E-mail adres ouders

Nieuwsbrief ontvangen   ja     ■  nee               Zo ja, welk e-mail adres:    lid     ■  ouders/verzorgers

Contributie voor starters is € 10,00 per kwartaal

De contributie kan uitsluitend per kwartaal en bij vooruitbetaling 
worden voldaan op de 1ste dag van de maand

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. Gorssel om bedragen van 
onderstaande rekeningnummer af te schrijven per ................................... - .......... (maand en jaar invullen).

IBAN nr.

Omschrijving

Naam

Plaats

Datum

Handtekening lid Handtekening ouders/verzorgers

Door ondertekening van dit formulier verklaart u tevens akkoord te gaan met 
de Algemene Voorwaarden van v.v. Gorssel, zoals te lezen op www.vvgorssel.nl



Inschrijfformulier v.v. Gorssel 
Starters (benjamins)

Is het aspirant-lid de afgelopen drie jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging?

■  nee     ■  ja, namelijk:              

Is het aspirant-lid in het bezit van een KNVB spelerspas?

■  nee     ■  Ja, met het volgende pasnummer:               

Spelen er andere gezinsleden bij VV Gorssel? 

■  nee     ■  Ja, namelijk:               

Heeft u als ouder bij v.v. Gorssel gespeeld? 

■  nee     ■  Ja, namelijk:               

Op welke school zit uw zoon/dochter?

De volgende vragen hebben betrekking op uw bijdrage als ouder/verzorger 
van het aspirant-lid voor de vrijwilligersbijdrage.

Welke werkervaringen heeft u die van betekenis kunnen zijn voor v.v. Gorssel?  

Wanneer bent u inzetbaar voor de verplichte bar/keukendienst? 

■  zaterdag     ■  zondag           

Kunt u zorgen voor vervoer naar uitwedstrijden? 

■  nee     ■  ja           

Mogen wij u benaderen voor andere vrijwilligersactiviteiten? 

■  nee     ■  ja           

Onbetaald maar onbetaalbaar en onmisbaar. Dat is kort gezegd wat een vrijwilliger voor v.v. Gorssel is. Er is 
geen enkele vereniging, club of stichting die zonder vrijwilligers kan blijven bestaan, ook niet bij v.v. Gorssel. 
Wij vragen dan ook van al onze leden (of ouders) een kleine hoeveelheid inspanning. Zoals u gezien heeft kan 
dat op allerlei manieren en zijn bestuur, leden en overige vrijwilligers u ontzettend dankbaar voor uw inzet.

Vrijwilligerstaken v.v. Gorssel

v.v. Gorssel kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Wanneer u of uw kind in aanmerking wil komen om te 
spelen bij onze vereniging, willen we hierbij een beroep op u doen om u als vrijwilliger aan te melden. Als 
spelend lid of als ouder van een spelend lid. U bent allen van harte welkom.

Met welke activiteiten heeft u affiniteit? 

■  Scheidsrechter      ■  Trainer/coach     ■  Leider      ■  PR      ■  Website beheer 
■  Bestuurlijke functie       ■  Ledenwerving      ■  Sponsoring                         

■  Ik verklaar de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en ga akkoord met de 
aanmeldingsprocedure en voorwaarden voor het lidmaatschap.


