
   Aanmeldingsformulier V.V. Sport Vereent 

 

 

Achternaam: ………………………………  Voornaam:  ……………………………………………… 

Adres:       ………………………………………………………………………… 

Postcode + Woonplaats:    ………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer + Mobiele nummer:  ………………………………………………………………………… 

Geboortedatum en geboorteplaats:   ………………………………………………………………………… 

E-mailadres:     ………………………………………………………………………… 

Man / Vrouw:     ………………………………………………………………………… 

ID-kaart:     ………………………………………………………………………… 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Bent u eerder lid geweest van een voetbalclub? ………………………………………………………………………… 

Zo ja, van welke vereniging?   ………………………………………………………………………… 

Welk seizoen en team voor het laatst?  ………………………………………………………………………… 

 

Wat voor vrijwilligersactiviteit wenst u te verrichten voor V.V. Sport Vereent*: 

□ Bestuursfunctie  
□ Commissie functie*  

□ Toernooi commissie 
□ Jeugd commissie 
□ Activiteiten/actie commissie 
□ Technische commissie 
□ Supportersclub Support Vereent 

□ Licht administratief werk (incidenteel en structureel) 
□ Wedstrijden fluiten 
□ Trainer (ster)  
□ Leider (ster) 
□ Schoonmaakwerkzaamheden 
□ Groenvoorziening (snoeien, boswal onderhouden etc) 
□ Klussen* 
  □ schilderen 
  □ timmerwerkzaamheden 
  □ onderhoud materialen (doelen e.d.) 
 
*Minimaal 1 aankruisen! Dit geldt voor ieder lid vanaf 16 jaar. Indien het lid jonger is dan 16 jaar dienen de ouders 
een keuze aan te geven. Vele handen maken licht werk; onze club kan niet bestaan zonder vrijwilligers.  
 
Dit formulier, samen met het machtigingsformulier, inleveren bij of opsturen naar de ledenadministratie: 
Sara Vergunst  
Oosterwoldseweg  53  
8421 RP Oldeberkoop 
saravergunst@gmail.com 
 
 
 

mailto:saravergunst@gmail.com


 
 
 

                                          Machtiging  VV Sport Vereent 
 
 
 
 

Bij aanmelding als lid van Sport Vereent dient u op dit formulier aan te geven hoe u uw contributiebijdrage 
wilt betalen.  
 

 
Ondergetekende geeft tot schriftelijke wederopzegging toestemming aan de penningmeester van v.v. 
Sport Vereent tot afschrijven van de contributie en of boekingen ten gunste van v.v. Sport Vereent. 
 
Incassant ID VV Sport Vereent = NL29ZZZ00009430000 
 
Betalingskenmerk lid VV Sport Vereent: ………………………….…{vult Sport Vereent in} 
 
 
 
Machtiging is geldig voor lid:  ………………………………………… 
 
IBAN rekeningnummer:    ………………………………………… 
 
Tenaamstelling rekening:   ………………………………………… 
 
De verschuldigde bedragen mogen       per jaar 
                                                                per halfjaar 
                                                                per kwartaal 

worden afgeschreven van bovenvermelde IBAN rekening. 
 
 
 
Handtekening: …………………………………………… Datum: …………………………………………… 
(bij minderjarigen van ouder of verzorger (ster) 
 
Bij niet akkoordbevindingen van de afboeking, heeft de ondergetekende één maand de tijd om het 
geïncasseerde bedrag door de bank te laten terugboeken. 
 
Door ondertekening verbindt rekeninghouder zich tot nakoming van zijn/haar contributie en/of boekingen 
tot einde van het boekjaar, zijnde 30 juni en dat telkens voor één jaar. 
 
De machtiging blijft van kracht bij tussentijdse, in de ledenvergadering bekrachtigde, besluiten aangaande 

aanpassing van de onderhavige bijdragen. 

 

Formulier inleveren bij of opsturen naar de ledenadministratie: 

Sara Vergunst 

Oosterwoldseweg 53  

8421RP Oldeberkoop 

saravergunst@gmail.com 


