
aanmeldformulier 
Maar eerst stellen wij ons even voor.  
Leuk dat jouw kind bij ons komt sporten! Door dit formulier in te vullen maak je de 
aanmelding compleet. 

 
Vereniging 
Bij onze vereniging kom je sporten, omdat je de sport wilt leren kennen en het leuk 
vindt om dit samen met leeftijdsgenoten te doen. Als vereniging, vinden wij plezier 
maken het belangrijkst. Wij zijn een positieve vereniging en dat willen we graag 
blijven. 
Daar spannen wij ons (het liefst samen met jou) voor in.  
Onze vereniging bestaat al sinds 1946. Daar zijn we trots op. Wij danken daarom alle 
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Want, wist je dat iedereen heel veel 
mensen vrijwillig een bijdrage leveren? Zij – en misschien jij straks ook - zijn de 
reden dat we de contributie laag kunnen houden. ! Een vereniging ben je immers met 
elkaar 
 

Aanmelden kind 
Om je kind goed te kunnen aanmelden hebben wij wat gegevens nodig. Vul daarom 
graag het formulier volledig in. 
• Voornaam: ……………………………………………………………… jongen / meisje 
• Achternaam: ………………………………………………………….………………… 
• Geboortedatum: ………………………………………………………….……………. 
• Is je kind gezond? ja / nee 
• Zo nee, gebruikt je kind medicijnen? Is het ergens allergisch voor? Eventuele 
  bijzonderheden van je kind? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………….. ! 
• Heeft je kind al eerder deze sport beoefend? Ja/nee  Zo ja, hoe lang? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
• heeft je kind hiervoor bij een andere vereniging gevoetbald? Ja/nee Zo ja wanneer 
en welke vereniging? 
………………………………………………………………………………………………… 
• Zo ja, wat was de reden dat jullie bij de oude vereniging weggegaan zijn? 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

Informatie ouder(s) 
•Naam:…………………………………………………………………………… 
•Achternaam:…………………………………………………………………….. 
•Adres:…………………………………………………………………………… 
• Postcode……………………………………………………………………………………. 
• Woonplaats:…………………………………………………………………….. 
• Telefoonnummer: ………………………………………………………………. 
• E- mail adres: …………………………………………………………………... 
 



•Naam:…………………………………………………………………………… 
•Achternaam:……………………………………………………………………..  
•Adres:…………………………………………………………………………… 
• Postcode……………………………………………………………………………………. 
• Woonplaats:…………………………………………………………………….. 
• Telefoonnummer: ………………………………………………………………. 
• E- mail adres: …………………………………………………………………... 
 
 
Graag maken wij nader kennis met de ouders van onze leden.  
Misschien kennen we jullie al. Daarom willen we graag in een gesprek u en uw kind 
beter leren kennen. Wij zullen met u contact opnemen. 
 
Zoals eerder aangegeven draait onze vereniging op de inzet van onze vrijwilligers. 
Op welke manier zou u binnen de vereniging vrijwilligerswerk willen doen. 
dat kan/mag met van alles zijn. Maar het liefste met datgene waar jij goed in bent en 
plezier in hebt. Hieronder een lijst van werkzaamheden die binnen onze vereniging 
moeten gebeuren 
 
Leider 
Trainer 
kantine-/bar- medewerker 
scheidsrechter 
schoonmaken kantine maandagmorgen (09.00-12.00) 
schoonmaken kantine maandagavond (19.00-20.00) 
jeugdbestuurslid 
hoofdbestuurslid  
technisch commissielid  
medewerker onderhoud velden en gebouwen 
activiteiten commissie 
fotograaf  
(web)redacteur 
Kun je hier aangeven wat bij je past en waar je een  bijdrage aan wilt/kunt geven? 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………  
Wij danken jullie voor het kiezen van onze vereniging. We hopen dat we samen veel 
sportplezier gaan beleven. Voordat het zo ver is dient u de contributie te voldoen 
middels een eenmalige machtiging 
de hoogte van de contributie kunt u vinden op www.nsv46.nl 

 
 
 
 



Betalingsgegevens 
Hierbij machtig ik de vereniging jaarlijks (tot wederopzegging) de contributie van het 
volgende rekeningnummer te incasseren 
Naam rekeninghouder: 

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

 

 

Dit formulier kunt u inleveren bij  

Maria Thijssen 

Voorweg 109 

2431 AN Noorden 

Of in de brievenbus in de bestuurskamer van NSV’46 


