
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Persoonsgegevens 

 

 

 

 

 
 

Adres/contactgegevens 

 

 

 

 
 

Financiële gegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Privacyverklaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vrijwilligerswerk bij de Vorstenbossche boys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Gelieve dit formulier en voor personen vanaf 12 jaar samen met een digitale pasfoto inleveren bij 

  Jeugd:  Ronnie van Asseldonk        Senioren(vanaf 19 jaar): Jan Schepens 

 Lieve Vrouweveld 17         Akkerweg 4 

 5476 LP Vorstenbosch        5476 VT Vorstenbosch 

 Tel.nr.: 06-23 88 63 91        Tel.nr.: 06-53 16 54 27 

 Email:Jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com                     Email: wedstrijdsecretaris@vorstenbosscheboys.nl 

Aanmeldingsformulier nieuwe leden 

Achternaam:        Tussenvoegsel(s): 

Roepnaam:              

Geboortedatum:        Geslacht:          man            vrouw 

Geboorteplaats:        Legitimatienummer: 

Nationaliteit: 

 

Postcode:         Huisnummer:    Toevoeging: 

Straatnaam:        Plaats: 

Mobiel tel.nr.:        Vast tel.nr.: 

Email: 

Contributiebedragen per 1-1-18 zijn:        Pupillen:   €   64,00 per jaar 

Contributie wordt afgeschreven in 4 termijnen.     Junioren:   €   84,00 per jaar 

Senioren:    € 136,00 per jaar 

Steunende leden:   €   40,00 per jaar 

Hierbij machtig ik de vereniging de Vorstenbossche Boys te Vorstenbosch de contributie van de hierboven opgegeven 

persoon af te schrijven van  

IBAN rekeningnummer: 

Te name van :                      Handtekening: 

 Hierbij verklaart ondergetekende , ouder of verzorger van bovenstaande persoon, dat de naam, video’s en foto’s van 

bovenstaand lid door de Vorstenbossche boys en Supportersclub “de Geel Zwarten” gebruikt mogen worden:   

* in het wekelijkse boekje “Het geel-Zwartje” 

* op de website van de voetbalvereniging 

* Op de sociale media van de Voetbalvereniging zoals facebook, twitter e.d. 

* in de ruimten op sportpark de ‘Bergakkers” zoals teamfoto’s e.d.  

Datum: 

Naam:          Handtekening: 

 

 Vorstenbossche Boys is een club die bestaat uit vrijwilligers en zonder vrijwilligers kan de club niet bestaan. Wij zijn dan 
ook altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil je zelf als vrijwilligers een bijdrage  leveren aan onze mooie vereniging geeft het 
hier onder aan. Iemand van de vereniging neemt vervolgens contact op met jou.  
     Leider  of Leidster 
     Trainer of trainster  
     Shirtjes wassen team kind 
     Scheidsrechter    
     Zaterdag / zondag dienst(ontvangen van teams en scheidrechters, verzorgen koffie ,thee en ranja, en 1ste aanspreekpunt voor teams.) 

Dit alles kan natuurlijk in overleg met het bestuur en jouw eigen wensen. Wij als vereniging zullen jou dankbaar zijn en 
hebben uw hulp hard nodig.  
Naam:                                                                                                          Telefoonnummer: 
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