
Aanmeldingsformulier Voetbalvereniging IJ.V.V. IJsselmuiden 
Opgericht 3 juli 1945 
 

Achternaam: ..........................................................................                Voornaam: ..................  

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

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

Geb. datum: ....- ....... - ...............                                                             Telefoon:…… 

Man / Vrouw                                                                                        Email adres: ………………………… 

Wenst         □ lid          □ niet spelend lid     □ 35/45+competitie     □ bondslid        

 te worden van de voetbalvereniging IJ.V.V.. Hij/zij verplicht zich aan de reglementen van de 

vereniging te houden (een medische keuring is niet verplicht). 

Een lid wordt alleen ingeschreven na inlevering van: 

 1) dit inschrijfformulier (ondertekend) 

 2) een betalingsmachtiging (bij het niet ondertekenen van de machtiging verplicht hij/zij zich de 

contributie jaarlijks vooraf te voldoen)  

 3) een ingevulde vrijwilligersbelangstellingsregistratie (min. 2 functies aankruisen). 

Indien niet aan deze 3 voorwaarden is voldaan, wordt uw aanmelding niet in 
behandeling genomen,  (U krijgt hier geen bericht van). 

- Bij opzegging van het lidmaatschap na 30 juni is hij/zij reglementair verplicht de contributie over 

het nieuwe seizoen (het verenigingsjaar loopt van l juni t/m 31 mei) te voldoen. De contributie is 

afhankelijk van de leeftijd.  

- Van ieder lid van IJVV (vanaf 17 jaar) en  ouders van jeugdleden wordt verwacht dat hij/zij  

vrijwilligerswerk doet voor de vereniging (minimale investering van 10 uur per seizoen, naast het 

rijden voor het team of wassen van sportkleding).  

- Bij jeugdleden zijn de ouders (indien in het bezit van een auto) verplicht minimaal 2x per seizoen 

te rijden naar uitwedstrijden van het team waarin hun kind voetbalt. 

Ivm overschrijvingen: 

Heeft u de afgelopen 3 jaar  voor een andere club gevoetbald?     □ ja     □  nee 

Ja, nl.  bij ………………….. te (plaats): …………….. Van:   .. - .. - …….. tot:  .. - .. - …….. 

Handtekening:………                  Handtekening Ouder/voogd ………                                     (bij minderjarigen verplicht) 

SEPA Euro-incassomachtiging tot automatische afschrijving betreffende contributie. 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Voetbalvereniging IJ.V.V. om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens inning van contributiegelden en 

uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Voetbalvereniging 

IJ.V.V. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Doorlopende 

machtiging SEPA 

Euro-incasso Lid Incassant 

Naam   

Voetbalvereniging 

IJ.V.V. 

Adres   Bergweg 3 

Postcode   8271 CC 

Plaats   IJsselmuiden 

IBAN / 

rekeningnummer 
N L                 

 

n.v.t. 

Incassant ID/ n.v.t. NL75ZZZ05026434000 

Kenmerk machtiging n.v.t.   

Ondertekening   

 Plaats, datum   

 Handtekening   

   

  D.m.v. ondertekening verklaart hij/zij zich tevens akkoord met de bepalingen volgens de lidmaatschapsvoorwaarden.   

 

 



 
 
Belangstellingsregistratie als vrijwilliger IJVV  

Bij voetbalvereniging IJ.V.V. gaan we er van uit, dat we samen de vereniging maken. De één helpt 
met z’n handen, de ander liever met z’n hoofd. Graag willen we van u weten op welke wijze u de 
vereniging wilt ondersteunen. We vragen om onderstaande lijst in te vullen, zodat we een beeld 
krijgen waar uw interesses naar uitgaan. Bij een passende vacature gaan we altijd met u gesprek: 
nu invullen betekent niet dat u er “aan vast zit”.  
Indien u lid bent ouder dan 18 jaar, kunt u de lijst 1 keer invullen. Bent u ouder/verzorger, dan het 
verzoek om de lijst zowel door vader als door moeder in te vullen. Onder Opmerkingen 
/aanvullingen kunt eventueel persoonlijke omstandigheden kwijt, die in dit kader van belang kunnen 
zijn. Bedankt voor uw medewerking. 
De ingevulde lijst a.u.b. bij het aanmeldingsformulier voegen!!!  

 

Persoonlijke gegevens van het nieuwe lid: 

Achternaam: Voorletter(s): Roepnaam: m/v 

Adres: Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: E-mail adres: Geboortedatum: 

Indien nieuw lid jonger dan 18 jaar is graag gegevens ouder/verzorger - vader: 

Achternaam: Voorletter(s): Roepnaam:  

Adres: Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: E-mailadres:  

Indien nieuw lid jonger dan 18 jaar is graag gegevens ouder/verzorger - moeder: 

Achternaam: Voorletter(s): Roepnaam:  

Adres: Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: E-mailadres:  

 
Instructie -  alleen voor ouders/verzorgers van jeugdleden:  

I    II 

  

  

onderstaand zijn steeds 2 kolommen met keuzevakjes weergegeven.  
Het vakje in de linker kolom steeds in te vullen door verzorger 1 bijv. de vader 
Het vakje in de rechter kolom steeds in te vullen door verzorger 2, bijv. de moeder 

 
In welke sector bent u werkzaam? 

I    II     I    II 

 s1   = Administratief     s11 = Industrie    

 s2   = Adviseur    s12 = IT  

 s3   = Agrarisch     s13 = Media  

 s4   = Ambtenaar     s14 = Onderwijs  

 s5   = Beveiliging    s15 = Sales 

 s6   = Bouw    s16 = Sociaal maatschappelijk werk  

 s7   = Horeca     s17 = Techniek 

 s8   = Financieel     s18 = Transport  

 s9   = Gezondheidszorg    s19 = Anders, nl……………………………….. 

 s10 = Personeelswerk    s20 = Studeer nog   
 

Huidig beroep:………………………………… 
 

Wat is uw relatie met IJVV:    Spelend lid;    Niet spelend lid      Gezinslid. 

 

Overige ervaring:  
   Seniorentrainer      Scheidsrechter  

  Jeugdtrainer      Medische kennis (BHV/ EHBO/ Anders)  
 

 

 

 

 

 

 

 



Functies binnen IJVV – waarvoor heb je (evt.) interesse? 

Wilt u in onderstaand overzicht aangeven waar uw belangstelling naar uit gaat. Meerdere antwoorden 

zijn mogelijk (Minimaal 2 functies aankruisen!!).     

 
Bestuur  

  (a1) Voorzitter 
  (a2) Secretaris  
  (a3) Penningmeester  
  (a4) Voorzitter beheerscommissie (bst.lid)  
  (a5) Voorzitter technische comm. (bst.lid)  
  (a6) Voorzitter jeugdcommissie (bst.lid)  
  (a7) Voorzitter vrijwilligerscommissie (bst.lid)  
  (a8) Voorzitter PR/communicatie (bst.lid)  
  (a9) Voorzitter Sponsoring (bst.lid)  
  (a10)Voorzitter Seniorencommissie  

 
Financiële commissies - kader:  

  (b1) Ledenadministratie  
  (b2) Financiële administratie  

 
Beheerscommissie:  

  (c1) Onderhoud gebouwen  
  (c2) Onderhoud terreinen  
  (c3) Beheer voetbalmateriaal  
  (c4) Coördinator schoonmaak 

Beheerscommissie – hulp:  
  (c5) Schoonmaak  
  (c6) Belijning velden  

 
Kantine commissie:  

  (d1) Coördinator inkoop kantine  
  (d2) Coördinator bemensing kantine  
  (d3) Medewerker kantine (bar/keuken)  

 
Technische commissie – kader:  

  (e1) Coörd. medische verzorging  
  (e2) Techn. zaken senioren 
  (e3) Techn. zaken junioren  
  (e4) Techn. zaken pupillen 
  (e5) Coörd. keeperstrainers  
  (e6) Coörd. Scheidsrechter  
  (e7) Scouting  

 
Technische commissie – hulp:  

  (f1) Trainer seniorenelftal  
  (f2) Leider seniorenelftal  
  (f3) Verzorger seniorenelftal  
  (f4) Keeperstrainer senioren  
  (f5) Scheidsrechter senioren  
  (f6) Grensrechter senioren  

 
Senioren commissie - kader 

  (g1) Wedstr.secretaris Senioren 
  (g2) Coörd. selectie elftallen 
  (g3) Coörd. lagere senioren 
  (g4) Coörd. damesteams  
  (g5) Coörd. scheidsrechter 

 
Senioren commissie - hulp 

  (g6) Leider seniorenelftal 
 
Jeugdcommissie – kader:  

  (h1) Secretaris  
  (h2) Wedstrijdsecretaris 
  (h3) Coordinator junioren  
  (h4) Coordinator pupillen 
  (h5) Coördinator Mini-F-jes 
  (h6) Technische zaken jeugd  

  (h7) Coördinator Materialen 
 
 
Jeugdcommissie – hulp:  

  (h8) Sinterklaasfeest  
  (h9) Avondvierdaagse  

 
Vervolg Jeugdcommissie - hulp 

  (h10) Mini F-jes  
  (h11) Trainer jeugdelftal  
  (h12) Leider jeugdelftal  
  (h13) Keeperstrainer Jeugd 
  (h14) Scheidsrechter Jeugd 
  (h15) Grensrechter Jeugd 

 
Vrijwilligerscommissie – kader:  

  (i1) Vrijwilligerscoördinator  
  (i3) Vrijwilligersadministratie  
  (i4) Algemeen lid  
  (i5) Organisatie Vrijwilligersavond 

 
PR-/Communicatiecommissie - kader  

  (j1) Coördinator website 
  (j2) Coördinator nieuwsbrieven  
  (j3) Coördinator Presentatiegids  
  (j5) Coördinator Programmaboekje  

 
 PR-/Communicatiecommissie - hulp  

  (k1) Speaker bij thuiswedstrijden  
  (k2) Presentatiegids  
  (k5) Webbeheerder  
  (k6) Kaartverkoop  

 
Sponsorcommissie – kader:  

  (l1) Coördinator Bazar  
  (l2) Coördinator verloting  
  (l3) Coördinator oud papier  
  (l4) Coördinator familiedag  
  (l8) Coördinator reclameborden  
  (l9) Algemeen lid  

 
Sponsorcommissie – hulp:  

  (m1) Organiseren sponsorbijeenk.  
  (m2) Bazar  
  (m3) Verloting  
  (m4) Oud papier  
  (m5) Familiedag  
  (m7) Plaatsen reclameborden  

 
Algemeen  

  (n1) EHBO / BHV hulp 
  (n2) Klusgroep 

 
 
Opmerkingen / aanvullingen: 
  
………………………………………………........... 
 
 
………………………………………………………
.


