
 

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap 

v.v. Scharnegoutum ‘70 

 
Naam en voorletters : ………………………………………. 

Roepnaam : ………………………………………. 

Geslacht : M/V* Geb.Datum : ………. - ………. - …………………. 

Straat en huisnummer : ……………………………………………………………………….. 

Postcode : …………………………. 

Woonplaats : ………………………………… 

Identiteitsbewijs : Paspoort / Identiteitskaart * (alleen voor 16 jaar en ouder) 

Identiteitsnummer : ……………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer : ……………………………………… 

Mobiel : ……………………………………… 

E-mailadres : ……………………………………………………………………….. 
 
Hierbij machtig ik de vereniging om automatisch het gewenste bedrag af te schrijven van mijn rekening: 
 
 
IBAN nummer : ………………………………………………………… T.n.v.: …………………………………………. 

 
Meldt zich aan als lid van v.v. Scharnegoutum ’70. 
Ondergetekende heeft kennis genomen van de volgende regels met betrekking tot het lidmaatschap, te weten: 

- Het lidmaatschap geldt voor een heel seizoen dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni; 
- Opzegging van het lidmaatschap geschiedt uitsluitend schriftelijk voor 15 juli bij de ledenadministratie van v.v. Scharnegoutum ’70, 

Waldastraat 56, 8629 PH Scharnegoutum; 
- De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de algemene ledenvergadering; 

 
Let op!! Spelers die negen jaar of ouder zijn moeten bij aanmelding naast dit formulier ook een pasfoto voor hun spelerspas inleveren. 
=============================================================================================== 
Bij de club zijn er vele werkzaamheden die door vrijwilligers moeten worden verricht. Daarom wordt van alle leden, en bij 
jeugdleden van de ouders, verwacht dat één van de onderstaande taken wordt verricht. Graag uw voorkeur(en) aangeven: 

 
Naar welke functies/ taken of werkzaamheden/ commissie gaat uw voorkeur uit? 

 
 Voetbaltechnische zaken zoals bv trainer, leider, scouting en/of scheidsrechter 

 Clubhuiswerkzaamheden tbv kantine en keuken. 

 Werkzaamheden m.b.t. materiaaluitgifte, onderhoud velden, schoonmaak kleedkamers, verkoop programmaboekjes, 

 Beheer en onderhoudstaken van de accommodatie zoals schilderwerk, technische klussen 

 Bestuurstaken: voorzitter, penningmeester, secretaris of algemeen lid 

 Commissietaken: jeugdcommissie, sponsorcommissie of technische commissie 

 Organiseren/uitvoeren van projecten zoals toernooien, Kinderspelen, Grote Clubactie e.d. 

 Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Datum : ………………………………………….. Handtekening : …………………………………………………………. 
(indien jonger dan 18 jaar ouder/voogd) 

 
Dit formulier kunt u inleveren bij of opsturen naar de ledenadministratie: 

Ledenadministrateur C. van der Goot, Waldastraat 56, 8629 PH Scharnegoutum. 


