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 INSCHRIJFFORMULIER Voetbal Vereniging Linschoten.   

Dit formulier inleveren bij de ledenadministratie of één van de bestuursleden.    
  

1. Achternaam :…………………………………      Tussenvoegsel(s):…………………………  
  

2. Roepnaam:…………………………………..       Voorletter(s)…………………………….   
  

3. Geboortedatum: ……………………………   
  

4. Nationaliteit: ………………………………..   
  

5. Straatnaam: ……………………………………………….       Huisnummer……………..   
  

6. Postcode en woonplaats:……………………………………   
  

7. Telefoonnummer: ………………………….…..  Mobiel:……………………………………   
  

8. E-mail adres: …………………………………………………………………………………   
  

9. Ben je eerder lid geweest van een andere voetbalvereniging: ja / nee   
  

Indien ja: voor welke vereniging………………………………………………...  wanneer heb je daar 

voor het laatst gevoetbald: maand:……………jaar………  S.v.p. tegelijk met dit document 

inleveren:   

 een kopie van een geldig legitimatiebewijs   

 wanneer je ouder dan 10 jaar bent een recente pasfoto   

  

Als bijlage treft u het machtigingsformulier voor de automatische incasso van de contributie 

(verplicht) en het aanmeldingsformulier participatie aan. Wij verzoeken u beide formulieren in te 

vullen. Zonder deze formulieren accepteren wij geen inschrijving.   

  

Datum:……………………………… Handtekening:………………………………..   

  

Namens VVL:  

 

Marijke Clements, ledenadministratie  Peter van Zoest , penningmeester 

Schagen 45      pvanzoest@gmail.com   

3461 GL Linschoten Tel.: +31 (0)348 409532   

ledenadministratie@vvlinschoten.nl   
 

Door ondertekening van dit formulier verklaart u op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de Privacy Policy 

van VV Linschoten.  
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Machtigingsformulier Voetbal Vereniging Linschoten   

NAW incassant : De Beide Vlooswijkenlaan 45, 3461 JE Linschoten   

  

Incassant ID : NL12ZZZ404797690000   

Kenmerk machtiging : Contributie betaling   

  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Voetbal Vereniging Linschoten om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 

schrijven wegens contributie betalingen en eventuele boetes  overeenkomstig de opdracht van 

Voetbal Vereniging Linschoten en geldt zolang het lidmaatschap loopt.   

  

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.   

  

Naam van rekeninghouder :   

  

…………………………………………………………………………………………………   

Adres :  

…………………………………………………………………………………………………   

  

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

  

IBAN nr : ………..…………………………………………………………………………….  

   

Plaats en datum : …..………………….…..………………………………………………..  

   

Handtekening:    

  

  

……………………………………………………   

  

   

In te vullen door ledenadministratie:  

Naam speler:   

  

KVNB relatienr.:  
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Bijlage 2   

  

Wegens een groot tekort aan vrijwilligers heeft het bestuur moeten besluiten dat vanaf  seizoen 

2015/2016 het voor ieder lid verplicht wordt om minimaal 2 bardiensten per seizoen te draaien. Het 

rooster wordt begin van ieder seizoen gemaakt, waarbij de mogelijkheid bestaat deze zelf onderling 

te ruilen.  

  

De mogelijkheden zijn:  

1. Vanaf 09:00 tot 12:00 uur, minimale leeftijd 16 jaar  

2. Vanaf 12:00 tot 15:00 uur, minimale leeftijd 18 jaar  

3. Vanaf 15:00 tot 18:00 uur, minimale leeftijd 18 jaar  

  

  

AANMELDINGSFORMULIER PARTICIPATIE VVL   

L.S.,   

Zoals u weet werkt een voetbalvereniging met allemaal vrijwilligers. Zij maken het samen mogelijk 

dat pupillen, junioren en senioren lekker kunnen voetballen. Om alles zo goed mogelijk te laten 

verlopen, hebben wij uw hulp dan ook hard nodig. U bent verplicht, dat u als ouder of senior lid één 

of meerdere van onderstaande activiteiten aankruist om onze vereniging te ondersteunen. In dit blok 

is niet opgenomen het rijden naar uitwedstrijden en/of het wassen van kleding. Per team is dit 

verschillend geregeld, vandaar dat dit altijd plaatsvindt in overleg met de leider(s) van betreffend 

team. 

  

Zonder invullen van onderstaande kunt u geen lid worden.  

U kunt uw keuze maken uit de volgende 

mogelijkheden: 

  

  

  

  

O leider/leidster van het team van uw kind  O 

commissaris van dienst: 

coördinatieactiviteiten op 

zaterdagochtend/middag   

O bordsponsor  

O commissie vrijwilligerscoördinatie  

O financiële / fiscale / juridische zaken  

O trainer/trainster junioren/pupillen  

O teamsponsor  

O planner barrooster 

O scheidsrechter (jeugd)  

O bestuursfunctie  

O trainer  

O anders namelijk:……………………..  

   

Dit ondertekende formulier samen met uw 

aanmelding s.v.p.  inleveren bij de  

   
  

  

ledenadministratie of bij een van de bestuursleden.  

  


