
          
         Lidnummer : ........................ 

 

  Aanmeldingsformulier 
  
 
  

Graag in blokletters invullen 

Achternaam:       � Jongen/man    � Meisje/vrouw    

Roepnaam:            

Straat :                Huisnummer:  

Postcode :           Woonplaats:      

Telefoon :         Mobiel:   

Geboortedatum:   Nationaliteit:  

E-mailadres:           
 

Ondergetekende verklaart zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en 
huishoudelijke reglementen van sv Nieuw Sloten, hetgeen onder meer inhoud dat U de contributie 
tot het eind van het boekjaar dient te voldoen, vóór 1 augustus. 
Het boekjaar loopt van 1 juli –30 juni. Eventuele opzegging van het lidmaatschap, kan alleen 
schriftelijk gebeuren, gericht aan de secretaris van sv Nieuw Sloten, en moet geschieden voor      
30 april van het lopende boekjaar. 

 
Ondergetekende is lid geweest van de vereniging ________          _____________  __  _    __                       
      
en heeft daarvoor gespeeld tot ______-____  -               en verklaart niet te zijn geroyeerd door  

genoemde vereniging. 

Ondergetekende verleent hierbij- tot wederopzegging van zijn/haar (kinds-) lidmaatschap van sv 
Nieuw Sloten - machtiging om de verschuldigde contributie via automatische incasso van zijn/haar 
opgegeven bank-/girorekening af te schrijven. Het is ondergetekende bekend, dat hij/zij-in geval 
van onterechte afgeschreven bedragen- een verzoek tot terugboeking van de incasso moet richten 
tot zijn/haar eigen bankinstelling/-kantoor en wel binnen één maand na de afschrijving.  

 
(post)bankrekeningnummer __________                              t.n.v ____                              _           
 
de contributie te innen. 

  
 

 
*Handtekening : _______________________________ Datum : ______ -    _____-____    __ 
       
* Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet één van jouw ouders/verzorgers tekenen. 

Niet invullen wordt door de ledenadministratie gedaan 
   

���� Zaterdag jeugd            ���� Zondag jeugd     ���� Mini’s                   

���� Zondag senioren    ���� Recreanten                     ���� Zaal    
���� Zaterdag veteranen                   ���� Trainingslid  ���� N.S.L.F (Leider, trainer enz) 

   
Checklijst: 
 
       � Foto           � Overschrijvingsformulier         �  Contributie               �  Inschrijfgeld € 30,00  
        
       � paspoort    � rijbewijs   � ID kaart  -nummer *______                      ____________       _ 
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We hebben versterking nodig !!! Vele handen maken licht werk. 
Op dit formulier kan je invullen wat jij gaat doen. 
Ingevuld inleveren samen met jouw inschrijfformulier.  
 
Kantinedienst: 

� Doordeweeks 
� __________-avond 
� Woensdagmiddag 
� Woensdagavond 
� Zaterdag ochtend 
� Zaterdag middag 
� Zondag ochtend 
� Zondag middag 
� Vrijdag avond 
� Bij evenementen 
 
� Kantinecommissie 

 
Schoonmaak: 

� 1 keer/week 
� 1 keer/maand  
� Kleedkamers 
� Na evenementen  
� De was doen (op de club) o.a 

kleding senioren, 
handdoeken enz. 

 
Incidentele klussen: 

� schilderwerk 
� timmerwerk 
 
 

 

Scheidsrechter : 
� Zaterdag jeugd (FED) 
� Zondag Junioren (CBA) 
� Veteranen/Senioren  

 
Training geven: 

� Mini’s 
� F-pupillen 
� E-pupillen 
� D-pupillen 
� C-junioren 
� B-junioren 
� A-junioren 
� Senioren  
 
� Keepers 

 
 
Feestcommissie:  

� Jeugd 
� Senioren 

 
 

Bestuurstaken: 
�   Zoals ___________ 

 
Bestuurskamerdienst: 

� Zaterdag 
� Zondag 

 
Toernooi commissie: 

� Jeugd toernooien 
� Paastoernooi 
� Senioren toernooien 
� Toernooi sponsors  

 
Sponsorcommissie: 

� Zoeken sponsors 
� Reclame    
� Prijzen voor o.a 
tombola’s  
� ________                      

 
EHBO: 

� Heb diploma 
 
 

 
 

Naam:  _____________________________________   
 

Team:  _____________________________________   
 
Telefoon:   _______________________________      ___  
 
E-mail:      ________________________________    ___ 
 
Handtekening: ____________________________            
 
Datum:  ____________________________ 

 
 

 


