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AANMELDINGSFORMULIER lidmaatschap "V.V. SCHOONEBEEK" 
 
Met deze formulieren kun je je aanmelden als lid van V.V. Schoonebeek. 
 
Het volgende is van belang: 

1. Minimumleeftijd bij aanmelden is 5 jaar. 
2. Vul het aanmeldingsformulier en bijgaande machtigingsformulier volledig in. 

(dit vergemakkelijkt de incassering van de contributie). 
3. Lever het aanmeldingsformulier, het machtigingsformulier, een pasfoto (voor 

spelers vanaf 11 jaar ivm spelerspas) en een kopie van het legitimatiebewijs 
(voor spelers ouder dan 16 jaar) in bij het secretariaat.  

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:  

Voorletters:  

Roepnaam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Geboortedatum:  

Telefoonnummer:  Mobiel: 

Emailadres:  

Afkomstig van*:  

KNVB-lidnr**:  

*  In geval van overschrijving: naam van vorige vereniging invullen en bewijs van 
uitschrijving van vorige club inleveren 

**  Alleen invullen als je al lid bent van de KNVB 
  
KNVB 
Door dit aanmeldingsformulier te tekenen wordt toestemming gegeven om zijn/haar 
gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en 
verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor 
acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met 
onderzoeksactiviteiten. 
 
Ouders/verzorgers 
Ook verwachten wij dat de ouders/verzorgers zich inzetten voor de V.V. 
Schoonebeek omdat spelen bij een voetbalclub meer is dan alleen maar voetballen. 
Dit betekent o.a. dat u bereid bent om bij toerbeurt mee te rijden naar uitwedstrijden, 
bij toerbeurt de tenues wast, zich sportief gedraagt langs de lijn, tijdig uw contributie 
betaald en bereid bent om vrijwilligerswerk te doen. Zie ook verderop het 
aanmeldingsformulier. 

            z.o.z. 
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AANMELDINGSFORMULIER lidmaatschap "V.V. SCHOONEBEEK" 
 
Om de jeugd en senioren te kunnen laten voetballen zijn er voldoende vrijwilligers 
nodig. Deze vrijwilligers houden de club draaiende! Wel hebben we steeds nieuwe 
vrijwilligers nodig. Daarom willen we graag weten naar welke van onderstaande 
taken/functies bij de V.V. Schoonebeek uw voorkeur als lid of ouder/verzorger 
uitgaat. U wordt geacht minimaal 1 keuze te maken.  
NB: Als u geen keuze maakt, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen. 
 

 Kantinedienst  
 

 Leider/ster van een jeugdteam 
 

 (Assistent)-scheidsrechter  
 

 Trainer van een jeugdteam 
 

 Leider/ster van een seniorenteam 
 

 Verricht reeds taak/taken als vrijwilliger voor de V.V. Schoonebeek 
 
Heeft u vragen over een van de hier boven genoemde functies dan kunt u contact 
opnemen met de secretaris of een (jeugd)bestuurslid.  
 
Zonder schriftelijk tegenbericht wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend 
verlengd.  
 
Ondertekening: 
 

Datum: …………………… 
 
Handtekening: ………………………….. 
 
Handtekening ouder/voogd (bij spelers onder de 18 jaar) ………………………………. 
 

 In te vullen door 
VVS 

Datum ontvangst  

Formulieren volledig?  

KNVB Heerenveen  

Vermelding op spelerslijst  

Jeugd/seniorenkader  

Clubblad bezorglijst  

Team-indeling  

Contributiecategorie  

Ledenadministratie  

Overschrijvingspapieren 
ontvangen? 

 

Identiteitsbewijs ontvangen?  

Pasfoto ontvangen?  

Spelerspas aangevraagd?  

 
VEEL (VOETBAL)PLEZIER BIJ DE VOETBALVERENIGING SCHOONEBEEK GEWENST !!!!!! 
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Doorlopende machtiging algemeen 

 
 
Ondergetekende machtigt Voetbalvereniging Schoonebeek met bankrekeningnummer 

13.67.05.340 om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven inzake contributie. 

 
 
 
 
Naam   : ________________________________________________ 
 
Adres   : ________________________________________________ 
 
Postcode en plaats : ________________________________________________ 
 
Bankrekening nummer : ________________________________________________ 
 
Postrekeningnummer : ________________________________________________ 
 
Datum   : ________________________________________________ 
 
 
Handtekening  : ________________________________________________ 
 
 
 
 
Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot 
terugboeking bij bank of postbank worden ingediend, 
 
 
 
Intrekking van de machtiging dient tijdig en schriftelijk te worden gericht aan de 
Voetbalvereniging Schoonebeek. 
 
 
 
De afschrijving gebeurt één keer per drie maanden. 
 

 


