www.vvznc.nl

Aanmeldingsformulier
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij: Sinus Schuiling, Boslaan 50, 9636GM Zuidbroek (Tel: 06-40269457)
Of in een envelop in de brievenbus van de ledenadministratie in de kantine doen.
Achternaam : …………………………………………………………………………………

Tussenvoegsel: ………………………………………………………………………………………………

Voornaam: …………………………………………………………………………………….

Voorletters: ……………………………………………………………………………………………………

Nationaliteit: …………………………………………………………………………………

Geslacht: man / vrouw*

Geboortedatum: …………………………………………………………………………..

Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………………………

Legitimatiebewijs: Paspoort / ID kaart *

Nummer :……………………………………………………………………….... (zie opmerkingen)

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode: …………………………………………………………………………………………

Woonplaats: …………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………….. (mobiel)

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IBAN Bankrekeningnummer: ………………………………………………………….

Ten name van: …………………………………………………………………………………………….

Soort lid: zaterdagvoetbal I zondagvoetbal I steunend lid I medewerker*

• Doorhalen wat niet van toepassing is

Opmerkingen:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

Men kan alleen lid worden van de vereniging vanaf de leeftijd van 5 jaar.
De contributie wordt uitsluitend via automatisch incasso geïnd.
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend, via de daarvoor bestemde formulieren, voor 1 juni bij de ledenadministratie van de vereniging.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni (in de maanden juli en augustus wordt geen contributie geïnd) .
Indien je ouder bent dan 10 jaar, ben je verplicht een pasfoto bij te voegen. Deze pasfoto hebben wij nodig voor het aanvragen van de KNVB
spelerspas
De pasfoto dient op de achterzijde te zijn voorzien van naam en geboortedatum. En dient gelijk met het aanmeldingsformulier ingeleverd te worden.
Alleen seniorenleden kunnen aangeven of ze op zaterdag of zondag willen spelen.
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de voetbalvereniging ZNC in verband met de
reguliere verenigingsactiviteiten.
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend
mee te zijn, dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame,marketing, -en onderzoeksactiviteiten.
Conform artikel 45 van Reglementen Amateurvoetbal van de KNVB dienen leden van 16 jaar en ouder zich bij aanmelding te legitimeren met een
geldig legitimatiebewijs, voorzien van pasfoto (bijvoorbeeld ID kaart of paspoort). Kopie van geldig legitimatiebewijs plus pasfoto toevoegen bij
inlevering van dit formulier.
Ouders/verzorgers van jeugdleden en leden vanaf 16 jaar zijn conform de huishoudelijke reglementen minimaal1 keer per seizoen beschikbaar voor
het verrichten van diverse werkzaamheden (v.b. kantinewerkzaamheden).
Door ondertekening van dit formulier verleent rekeninghouder tot wederopzegging machtiging tot automatisch incasso van de kledingfonds
bijdrage(jeugdleden)(grote clubactie bij senioren) en/of de contributie door ZNC t.l.v. bovenvermeld giro-/banknummer.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling die geldt voor automatische incasso, informatie hierover is te verkrijgen bij de
ledenadministratie.(zie bovenaan dit formulier).

……………………………………………………………………………………………..
Handtekening (bij minderjarigen dient ouder/verzorger te tekenen)

Datum: ..............................

Plaats: ………………………………………………….

'Samen aan de slag!'
ZNC is een gezellige vereniging, waarbij heel veel taken door vrijwilligers worden verricht. Zonder al deze vrijwilligers
is een bestaan van een grote vereniging als ZNC onmogelijk. ZNC heeft al veel leden en ouders/verzorgers die zich
inzetten voor de vereniging.
Iedereen kan bij ZNC vrijwilligerswerk uitvoeren. Voor leden en ouders van jeugdleden is het verplicht, maar ook
anderen zijn van harte welkom. Er is veel werk te doen, van onderhoud, schoonmaak, kantine, keuken,
materiaalbeheer, wedstrijdorganisatie tot commissielid en het leiden en trainen van teams. Vrijwilligers zijn namens
de KNVB verzekerd en men kan indien nodig opleidingen of cursussen volgen.
De planning van de werkzaamheden (aard, duur, dagen, tijden, begeleiding) wordt altijd in overleg vastgesteld. U
wordt na het inleveren van het inschrijfformulier, samen met dit formulier, benaderd door een verantwoordelijk
commissielid. Geef hieronder aan voor welke vrijwilligersfunctie u bereidt bent om een aantal uurtjes per seizoen
beschikbaar te zijn.
Leiders & trainers
o
o
o
o

Jeugdtrainer
Jeugdleider
Seniorenleider
Seniorentrainer

Scheidsrechterszaken
o
o
o
o
o
o

Scheidsrechter pupillen (klein veld)
Scheidsrechter D pupillen (groot veld)
Scheidsrechter junioren (groot veld)
Scheidsrechter senioren (groot veld)
Grensrechter jeugdafdeling
Grensrechter seniorenafdeling

o
o

Kantinemedewerker zaterdag
Kantinemedewerker zondag

Kantine

Activiteiten
Activiteiten (toernooien, dart avond, Sinterklaas etc)
o

Vrijwilliger tijdens een activiteit

Commissies
o
o
o
o
o
o
o

Onderhoud/klus-commissie
Schoonmaakcommissie (3x per seizoen de kantine van top tot teen schoonmaken.)
Activiteitencommissie
Jeugdbestuur
Hoofdbestuur
Websitebeheer
Redactie presentatiegids

