
  

 

                 INSCHRIJFFORMULIER 
                  V.V. NIEUWESCHOOT 
LEDENADMINISTRATIE –  Jannie de Vries Het Meer 85 8448GC  HEERENVEEN  - TELEFOON 624327  
U kunt het ingevulde en ondergetekende formulier ook mailen naar: ledenadministratie@vvnieuweschoot.nl (indien onder 10 jaar)   

 
- Graag volledig invullen en inleveren bij of sturen of emaillen naar de ledenadministratie. Zie adres aan bovenzijde  formulier. 
- Alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen (vanaf 10 jaar) dienen in het bezit zijn van een KNVB spelerspas. Voor deze spelerspas 

heeft de KNVB een pasfoto van de speler nodig (let op: geen digitale foto). 
- Wij verzoeken u uw pasfoto bij het formulier bij te voegen d.m.v. een  paperclip. 
- Zonder pasfoto kan een speler niet bij de KNVB worden aangemeld.  
- Personen ouder dan 16 jaar dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee in te leveren.  
- Indien er de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging is gespeeld dient tevens een KNVB overschrijvingsformulier te worden ingevuld. 

 
PERSOONSGEGEVENS (GRAAG IN BLOKLETTERS EN ANTWOORD OMCIRKELEN BIJ *) 

VOORNAAM  VOEG  UW 

PASFOTO TOE 

VOOR DE 

SPELERSPAS(niet 

plakken) 
Voor leden v.a.10 jaar. 

LET OP! Zonder pasfoto 

kan u niet bij de KNVB 

worden aangemeld.  

 

 

ACHTERNAAM  

GEBOORTEDATUM               GESLACHT M/V* 

STRAATNAAM + NUMMER  

POSTCODE + PLAATS  

IDENTITEITSBEWIJS  (16+)*  BSN-NR.  

TELEFOONNUMMER  MOBIEL  

EMAILADRES (LID)  

2e EMAILADRES (OUDERS)  

 

 
ONDERTEKENING + MACHTIGING (IN BLOKLETTERS S.V.P.) 
Ondergetekende verklaart hierbij het lidmaatschap te accepteren zoals is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van 

VV Nieuweschoot. Indien jonger dan 18 jaar is de handtekening van ouder/verzorger verplicht. 

Tevens verleent ondergetekende tot wederopzegging een algemene machtiging aan V.V. Nieuweschoot om van zijn/haar hieronder 

genoemde bankrekening de contributie  af te schrijven. De contributie wordt in gelijke  termijnen afgeschreven aan het eind van iedere  

maand.  Incasso kan per maand of per jaar. 

INCASSOTERMIJN PER MAAND (10x) /PER JAAR* 

BANKNUMMER  

TEN NAME VAN   

PLAATS  

DATUM 

 

 

 

HANDTEKENING 
Onder 18  jaar 

ouder/verzorger 

 

 

 

 

 

 

 

GEWENSTE LIDMAATSCHAP BIJ V.V. NIEUWESCHOOT *  SPELEND/KADER/VRIJWILLIGER* 

BENT U EERDER LID GEWEEST VAN EEN VERENIGING?   * JA/NEE* EINDDATUM  

ZO JA, WAT IS HET KNVB NUMMER  

  

mailto:ledenadministratie@vvnieuweschoot.nl


 

 

             Vrijwilligerswerk  
          V.V. NIEUWESCHOOT 

                                       

Vrijwilligers zijn de basis van een goedlopende vereniging. Helaas is het aantal vrijwilligers de afgelopen tijd 

steeds minder geworden. 

Daarom willen we jullie vragen om ons te helpen. 

De bedoeling is dat ieder lid een taak als vrijwilliger op zich neemt, want zonder vrijwilligers geen 

voetbalvereniging.  

Wij vragen u daarom dit deel in te vullen en geheel in te leveren bij de ledenadministratie. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Jeugd                                            Kantine                                     Activiteiten 

 

☐ Jeugdleid(st)er                                        ☐ Bardienst                                 ☐ Activiteiten Jeugd  

☐ Jeugdtrain(st)er                             ☐ Keukendienst                       ☐ Activiteiten Senioren 

☐ Jeugdbestuur                                                                                               ☐ Toernooi Jeugd 

☐ Scheidsrecht(st)er                                                                                       ☐ Feestavonden 

☐ Grensrecht(st)er 

 

 

Materialen en Onderhoud             Publiciteit                         Senioren        

 

☐ Schoonmaak kantine                               ☐ Website                                  ☐ Leid(st)er                                                                                                                                                        

☐ Schoonmaak kleedkamers                       ☐ Promotie                              ☐ Train(st)er 

☐ Onderhoud gebouw                                     ☐ Grensrecht(st)er 

☐ Onderhoud terrein                                             ☐ Scheidsrecht(st)er 

☐ Onderhoud spelersmateriaal 

 

 

Sponsoring                                    Diverse 

 

☐ Sponsorrelaties onderhouden                ☐ Sponsor bij v.v. Nieuweschoot 

                  ☐ Donateur bij v.v. Nieuweschoot 

                                                                    ☐  Anders.._________________________                            
 

 
Naam                          ________________________________________________________________________ 

 

Adres en nr.               ________________________________________________________________________ 

 

Postcode                    _____________________________   Woonplaats   _______________________________ 

                

Telefoon                     _____________________________   Email               _______________________________ 

 


