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Voorletters :     

Voornaam :     

Tussenvoegsel :     

Achternaam :     

Geslacht :     

Geboortedatum :     

Nationaliteit :     

Adres :     

Huisnummer :     

Postcode (1234 BB) :     

Woonplaats :     

Telefoonnummer :     

Mobiel :     

Emailadres :     

Legitimatie : Soort: Nr. 

Eerder gevoetbald? :     

Zo ja bij: :     

Laatste seizoen :     
 
□ Veldvoetbal  □ Zaalvoetbal /Futsal  □ Niet spelend lid Voorkeur elftal: … 
 
●Zijn er belangrijke (medische) redenen waarover u contact wilt hebben met het bestuur?  Ja/nee 
 
●Ik heb er wel / geen bezwaar tegen dat v.v. Maasdijk mijn adres- en telefoongegevens gebruikt 
om de andere ouders/spelers binnen dezelfde leeftijdscategorie te informeren (spelerslijsten) 
 
 
Datum: ……………………………..   In te vullen door vvMaasdijk 

      Lidnr. ………………………..    
 
 
Handtekening:  (indien minderjarig handtekening van ouder/verzorger) 
 
……………………………………………………………………. 
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Belangrijk: 
●  De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld 
●  Het bestuur verkiest de voorkeur de vereniging te machtigen voor incasso van de contributie 
●  De statuten van de vereniging zijn opvraagbaar bij de secretaris 
 
Dit inschrijfformulier inleveren: 
●  Volledig ingevuld voorzien van handtekening 
●  Met geldig kopie van legitimatiebewijs (voor 16 jaar en ouder) 
●  Met machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie 
 
 
 

Om alle leden te kunnen laten sporten zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Op welke wijze 
heb je of heeft u als ouders/verzorger interesse actief te participeren binnen onze 
vereniging? (Ervaring is niet nodig aangezien we voor begeleiding zullen zorgen) 
 
Naam: ….......................................................Tel.nr. ….................................................... 
 

 SPELER VADER/VERZORGER MOEDER/VERZORGER 

Leider van team       

Scheidsrechter groot of klein veld       

Trainer       

Hulptrainer       

Bardienst (ochtend of middag)       

Keukendienst (ochtend of middag)       

EHBO       

Bestuurlijke activiteiten       

Ledenadministratie    

Administratieve werkzaamheden       

Onderhoudswerkzaamheden 
accommodatie       

Schoonmaakwerkzaamheden 
(kantine, keuken, bestuurs- en 
spreekkamers) 1x per 8 weken       

Gastheer/gastvrouw in 
bestuurskamer ochtend of middag       

Activiteiten organiseren       

PR activiteiten/Nieuwsbrief cie.       

Sponsor-commissie       

ICT       

 
 
 
Ik heb een eigen bedrijf en wil de vereniging sponsoren; Ja/Nee 
 
Naam bedrijf;………………………………… 
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MACHTIGING 

 

Ondergetekende machtigt v.v. Maasdijk met bankrekeningnummer 34.03.11.428 om van zijn/haar 
rekening bedragen af te schrijven inzake de jaarlijkse contributie. 
 
Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking 
worden ingediend bij uw (post)bank. 
Intrekking van de machtiging vindt automatisch plaats bij opzegging van het lidmaatschap. 

 
Bankrekening: …………………………………… of Girorekening: ……………………………… 
 
Ten name van: …………………………………………………(tenaamstelling van de rekening) 
 
Naam lid: ……………………………………………………. 
 
Adres:  ……………………………………………………. 
 
Postcode/WP ……………………………………………………. 
 
Geboortedatum  …………………………………………………. 
 
Email adres: ………………………….@................................ 
 
 
 
Datum: ………………………………………………….... 
 
 
Handtekening:   (indien minderjarig dan handtekening van ouder/verzorger) 
 
 
…………………………………………………………………….. 
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