
Inschrijfformulier v.v. Vuren  

 

Gelieve de onderstaande vragen volledig en goed leesbaar te beantwoorden. Bijgevoegd is 
een machtigingsformulier voor het incasseren van de contributie per seizoen. Daarnaast vragen wij u 

de bijgevoegde enquête over vrijwilligerswerk in te vullen. 

 

 
Betaling vindt plaats per automatische incasso per kwartaal of per jaar. Bij aanmeldingen gedurende 
het seizoen wordt de contributie vanaf de eerste volgende maand na aanmelding geïnd..  
 
Ik wens gebruik te maken van automatische incasso per: kwartaal / jaar* 
Als u tussentijds besluit te stoppen dient de contributie tot het einde van het seizoen te worden voldaan. 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Achternaam  

Tussenvoegsel  

Roepnaam  

Voorletter (s)  

Nationaliteit  

Geslacht  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Adres  

Postcode  

Plaats  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

E-mailadres  

Legitimatiebewijs Paspoort / ID kaart / Rijbewijs * 

Nummer  

Inschrijfdatum  

Bent u eerder lid geweest van 
een voetbalvereniging? 

Ja / Nee * 

Zo ja, welke vereniging?  

Contributie per jaar  
Jeugd € 111,- 
Senioren € 189,- 
Rustend lid € 55,- 
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Naam: v.v. Vuren 

Adres: Sportlaan 2 
Postcode/plaats: 4214 LJ Vuren 
Land: Nederland 

Incassant ID: NL03ZZZ110097320000  

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Vuren doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
contributies en overige periodieke bedragen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van V.V. Vuren.  
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

 

Inzake lidmaatschap 

 

Machtigingskenmerk (Wordt verstrekt nadat wij uw aanmelding hebben verwerkt in onze ledenadministratie) 
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Naam  

Adres  

Postcode / Plaats  

Land  

Rekeningnummer (IBAN)  

Bank Identificatie (BIC)  

Ingangsdatum  

Plaats en datum  

Handtekening 
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KNVB App ; voetbal.nl   
 

Wil je niets missen van je eigen voetbalteam ?  Download de app, en deze spreekt verder voor zich, 
wel moet u/jij hetzelfde mailadres invoeren wat je ook op dit inschrijfformulier hebt ingevuld. 
Hier kan je ook zelf je spelerspas activeren en een foto invoeren, waarmee je gecontroleerd wordt op 
het veld door de scheidsrechter. 
 
Nieuwsbrief: 
U/jij moet zelf op de site van de club even je aanmelden voor de nieuwsbrief 
 
Vrijwilligerswerk  
Natuurlijk hopen wij dat het lidmaatschap van VV Vuren u veel voetbalplezier zal geven. Door de club 
wordt veel in het werk gesteld om dit plezier te waarborgen. Binnen voetbal vereniging Vuren is 
derhalve een vrijwilligerscommissie actief welke probeert zorg te dragen voor een effectieve inzet en 
werving van vrijwilligers. Het vinden van vrijwilligers is niet altijd eenvoudig. Wij maken daarom als 
club graag gebruik van uw inzet en kwaliteiten. Naast het inschrijfformulier vindt u bijgevoegd ook 
het vrijwilligers enquête formulier. Wij verzoeken u met klem dit formulier in te vullen en met het 
inschrijfformulier in te leveren bij de betreffende contactpersoon. 
 
 

  
Vrijwilligers formulier  
 

 
Vraag 1:  
Wilt u lid worden van een commissie? Indien u dit wilt, dan graag aangeven welke commissie. Indien 
u geen lid van een commissie wilt worden kunt u door naar vraag 2.  

o Activiteitencommissie jeugd  

o Activiteitencommissie senioren  

o Vrijwilligerscommissie  

o Ledenadministratie  

o Communicatie en PR  

o Sponsorcommissie  

o Kantinecommissie  

o Technische zaken  

o Financiële commissie  

o Accommodatiecommissie  

 
 
Vraag 2:  
Wilt u geen lid worden van een commissie , maar wel ondersteunende werkzaamheden verrichten? 
Graag een keuze aangeven uit de volgende mogelijkheden:  

o Bardienst op zaterdagmorgen (in overleg) Alle ouders worden roulerend benadert om dit 1 à 2 
keer per seizoen te doen. 

v.v. Vuren | Sportlaan 2 | 4214 LJ | Vuren | www.vvvuren.nl | info@vvvuren.nl 

http://www.vvvuren.nl/


Inschrijfformulier v.v. Vuren  

o Bardienst op zaterdagmiddag (in overleg)  

o Bardienst op donderdagavond (in overleg)  

o Schoonmaken van de kantine (uitgaande van eens in de 6 tot 8 weken, maximaal een uur)  

o Uitvoeren van periodiek onderhoud aan het gebouw (kleine klusjes, bijvoorbeeld elektra, 
timmerwerk, schilderwerk)  

o Deel nemen aan de uitvoeringsgroep van veld en materiaalcommissie  

o Wekelijks kleine werkzaamheden verrichten(bijvoorbeeld bijhouden materiaal, netjes houden 
ballen/ materiaalhok)  

o Oproepkracht voor incidentele werkzaamheden voor een commissie. Graag zelf aangeven welke 

commissie of suggesties? 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vraag 3:  
Wilt u geen lid van een commissie worden of ondersteunende werkzaamheden verrichten, maar wel 
iets met de voetballers doen? Graag een keuze aangeven uit de volgende mogelijkheden:  
o Leid(st)er bij de jeugd op zaterdagmorgen  

o Train(st)er bij de jeugd  

o Train(st)er bij het dameselftal  

o Leid(st)er bij het dameselftal op zaterdag  

o Leid(st)er bij een seniorenelftal op zaterdag  
 
 
Vraag 4:  
Heeft u nog opmerkingen en/of suggesties? 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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