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Opgavenformulier nieuw lid / donateur V.V. Jubbega 

 

 Ja,  ik wil voetballen bij de V.V. Jubbega Zaterdag Zondag Zaal 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

Achternaam  

Voorletters  

Roepnaam  

Adres  

Postcode / Plaats  

Geboortedatum                                                        Geboorteplaats:  

Telefoon Vast:                                                      Mobiel: 

Email - adres  

 
 

VOETBALVERLEDEN 

 
o JA / NEE    bij vereniging…………………… 
 Het laatste seizoen in team………………………………………………………. 
o Ik wil een overschrijving. 
 
 

VRIJWILLIGER 

 
Een vereniging kan alleen goed functioneren met de hulp van vrijwilligers! 
Welke taak wil jij of je ouders/verzorgers bij de vereniging vervullen: 

o Bestuur- of commissie functie ( kantine- , sponsor-, toernooi- en 
activiteitencommissie) 

o Gastvrouw/heer op zaterdag en zondag 
o Werkzaamheden in de kantine 
o Snoeiwerkzaamheden 
o Licht administratief werk ( incidenteel en structureel 
o Wedstrijden fluiten  
o Commissie werk ( fondsenwerven, clubacties) 
o Trainer ( part-time ) in bezit van diploma: JA / NEE 
o Leider / coach 
o Schoonmaakwerkzaamheden 
o Overige:……………………………. 

Minimaal 1 aankruisen.  
 
  



 

 

2 

ACTIVITEITEN/EVENEMENTEN 

 
Daarnaast heeft VV Jubbega elk jaar een aantal activiteiten waarbij hulp nodig is. Dit zijn 
soms activiteiten welke VV Jubbega zelf organiseert, maar kunnen ook activiteiten zijn welke 
de supportersvereniging organiseert. Van elk lid wordt verwacht dat er minimaal aan 1 
activiteit wordt bijgedragen middels het helpen. Uiteraard mogen het er meer zijn. 
 

o Bliksemloterij 
o Bloemenactie 
o Oliebollenactie 
o Jeugdtoernooi 
o  

 

LEDENADMINISTRATIE 

 
Inleveren formulier in de kantine t.a.v. de ledenadministratie V.V. Jubbega. 
 
 

CONTRIBUTIE 

 
Leeftijdscategorieën seizoen 2018/’19 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bedrag 
p/mnd 

JO19/18 x x             € 13,00 

JO17/16   x x           € 12,50 

JO15/14     x x         € 12,00 

JO13/12       x x       € 11,50 

JO11/10         x x     € 11,00 

JO9/08           x x   € 11,00 

JO7             x x €   0,00 

Senioren               € 15,50 

Zaalvoetbal 
sr. 

              
€ 15,50 

Zaal + veld 
voetbal 

              
€ 23,00 

 

De contributie dient u maandelijks automatisch van uw rekening over te laten schrijven.  
[via telebankieren zelf, of bij de bank /giro hiervoor een machtiging te geven]  
 
Het rekeningnummer van VV Jubbega is: NL57 RABO 0330908030 
 
DE CONTRIBUTIE WORDT BETAALD PER SEIZOEN (12 MAANDEN) EN LOOPT VAN JULI T/M JUNI. 
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STEUNEND LID / DONATEUR 

 
O   Ja, ik wil steunend lid worden [ € 12,00 per 3 mnd. automatische overboeking]. 
O   Ja, ik wil donateur worden [ € 20,00 per jaar / contant of per bank]. 
 
 

PORTRETRECHT 

 
O Foto’s met mij / zoon of dochter erop mogen worden gebruikt voor publicatie 
 doeleinden. 
O Foto’s met mij / zoon of dochter mogen niet worden gebruikt voor publicatie 
 doeleinden. 
 
 

ALGEMEEN 

 
Betreffende de hoogte en wijze van betaling  van de contributie krijgt u t.z.t. bericht van 
onze ledenadministratie.  
 
*Gaarne volledig ingevuld,  inleveren in de kantine, bij een bestuurslid of op het postadres 
van vv Jubbega. 

 

VV Jubbega 
T.a.v. K. Holman 
Hendrik de Vosweg 46 
8411 KL Jubbega  
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Extra bijlage inschrijfformulier: Gedragscodes V.V. Jubbega 

 

Ja, ik ………………………………………(naam) ga voetballen bij V.V. Jubbega want, voetballen is 

voor mij een hobby / sport  en dat wil ik graag zo houden! 

 

 

Ik begrijp dat er regels en afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met veel 

plezier kan voetballen. Daarom zal ik ook mijn uiterste best doen mij aan de volgende 

afspraken te houden: 

 

1. Bij iedere training en wedstrijd lever ik een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk 

functioneren van mijn team. Ik wil graag winnen, maar niet ten koste van alles.  

 

2. Ik accepteer leiding van trainers, leiders, (assistent)scheidsrechters, bestuursleden en 

commissieleden. Als ik het ergens niet mee eens ben, vertel ik dat op een rustige wijze.  

 

3. Ik gedraag mij zowel in woorden als in daden sportief en correct naar trainers, 

(assistent)scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het 

sportpark.  

 

4. Ik houd mij aan de afspraken die door de vereniging en de trainers zijn opgesteld over 

zaken als: trainen, afmelden, omgaan met materialen, douchen, etc.  

 

5. Ik zorg er mede voor dat het sportpark er netjes en verzorgd uitziet.  

 

6. Mijn ouders zullen zich op positieve wijze langs de lijn gedragen.  
 

Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Ik accepteer dan ook dat ik word 

aangesproken op mijn gedrag als blijkt, dat ik mij op een of andere manier niet houd aan de 

gemaakte afspraken. 

 

Uiteraard ga ik akkoord met de inhoud van de bij mijn vereniging geldende Gedragscode. 

 

 

Getekend op:………………………………………… 

 

Handtekening:………………………………………. 

 

 

Nog geen 18 jaar, handtekening ouder/verzorger:……………………………………………. 
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Dit gedeelte uitsluitend in te vullen door de vereniging  

 

Ingevoerd in Sportlink JA / NEE 

Spelend lid  ZA / Zo / ZAAL 

Datum  

 

 

Notities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


