
Inschrijfformulier v.v. Hellendoorn (jeugd)

Achternaam: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Voorletters: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Roepnaam: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Geslacht:     0   Man          0   Vrouw

Straat + huisnr. ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Postcode: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Woonplaats: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Telefoon: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Telefoon mobiel: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

E-mailadres: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Geboortedatum: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Op welke school zit het nieuwe lid: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Inschrijfdatum: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Bankrekeningnummer: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Nummer identiteitsbewijs * ………………………………………….……………………………………..……………………………..

*Alleen voor leden vanaf 16 jaar, soort vermelden (ID-pas, paspoort, rijbewijs)

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. Hellendoorn, de verschuldigde

contributie en kleedgeld, zoals die door de algemene ledenvergadering is vastgesteld, van bovengenoemd

bankrekeningnummer af te schrijven en gaat akkoord met het feit dat de Technische Commissie van

v.v. Hellendoorn van iedere jeugdspeler een spelerspaspoort bijhoudt waarin voetbaltechnische gegevens

worden geregistreerd. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de hoofd jeugdcoördinator of

voorzitter van het jeugdbestuur.

Vul onderstaand de tenaamstelling van de rekeninghouder in:

Naam: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Adres: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Plaats: ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Handtekening voor akkoord ………………………………………….……………………………………..……………………………..

Formulieren uitsluitend in te leveren bij de ledenadministratie van v.v.Hellendoorn

Helma Dommerholt, Dorpsstraat 7, 7447 CM  HELLENDOORN, tel. 0548 521641



Ik / wij wil(len) bij mijn kind betrokken blijven als:

0    Leider

0    Trainer

0    Scheidrechter

Ik / wij wil(len) actief zijn bij de vereniging als:

0    Lid van algemeen bestuur

0    Lid van het jeugdbestuur

0    Jeugdcoördinator

0    Lid van de jeugdactiviteitencommissie

0    Jeugdscheidsrechter

0    Seniorenleider

0    Seniorenscheidsrechter

0    Lid van de website redactie

0    Barmedewerker zondag

0    Barmedewerker zaterdachtochtend

0    Barmedewerker zaterdagmiddag

0    Barmedewerker maandag t/m vrijdag

0    Gastheer / gastvrouw zaterdagochtend

0    Gastheer / gastvrouw zaterdagmiddag

0    Lid van de klussenploeg

0    Lid van kledingcommissie

0    Lid van sponsorcommissie

Ik / wij wil(len) betrokken zijn bij:

0    Kortlopende projecten

0    Langlopende projecten

0    Alleen projecten gerelateerd aan mijn vaardigheden

0    Andere projecten

Welk vakgebied zou u de vereniging van dienst kunnen zijn?

bijv. Technisch, administratief, bestuurlijk, organisatorisch, etc.

………………………………………….……………………………………..……………………………..………………………………………….……………………………………..……………………………..

………………………………………….……………………………………..……………………………..………………………………………….……………………………………..……………………………..

Vragen en of opmerkingen ………………………………………….……………………………………..……………………………..

………………………………………….……………………………………..……………………………..

………………………………………….……………………………………..……………………………..

Jongens en meisjes die in de F-league spelen zijn de eerste 3 maanden GRATIS lid. Na 3 maanden

zal het gratis lidmaatschap automatisch overgaan in een normaal lidmaatschap. Wanneer jongens

of meisjes stoppen bij de F-leaugue dan dient u dit ook aan de ledenadministratie door te geven.

Formulieren uitsluitend in te leveren bij de ledenadministratie van v.v.Hellendoorn

Helma Dommerholt, Dorpsstraat 7, 7447 CM  HELLENDOORN, tel. 0548 521641


