Onderwerp: Inschrijving V.V. Haastrecht
Datum: Haastrecht 1 mei 2016

Inschrijfformulier V.V. Haastrecht
Ondergetekende wenst lid te worden van de V.V. Haastrecht.
Voorletters

Naam

Voornaam

M/V
Geboortedatum

Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer
Nationaliteit

Paspoort/rijbewijs/ID nummer

Bank/Giro nummer
Spelend lid

Mobiel

e-mailadres:

 Ja

Niet spelend lid  Ja

Is al eerder lid van de V.V. Haastrecht geweest
 Ja
Is al lid geweest van een andere voetbalvereniging  Ja
Voor het laatst gevoetbald in het seizoen ____________________

 Nee
 Nee

De verschuldigde contributie betaal ik per incasso
 per jaar

 per halfjaar

 per kwartaal

Machtiging voor automatische incasso
Hierbij verleent ondergetekende een doorlopende machtiging tot wederopzegging van het
lidmaatschap aan de Voetbalvereniging Haastrecht om de verschuldigde contributie van de
hierboven vermelde bank/giro rekening van ondergetekende af te schrijven.

Datum:

Handtekening

Voetbal Vereniging Haastrecht, Provincialeweg west 3, 2851 EH Haastrecht.
0182-501849, @ info@vvhaastrecht.nl, KvK Rotterdam 40464350, bankrekening: 11.85.95.164
IBAN NL27 RABO 0118 5951 64, www.vvhaastrecht.nl

Inschrijfgeld van € 5,00 wordt éénmalig bij de eerste contributiebetaling in rekening gebracht.
Bij het inschrijfformulier dient u bovendien de volgende bescheiden in te leveren:
1. Voor personen van 16 jaar en ouder een kopie van een officieel legitimatiebewijs (bijv.
paspoort of rijbewijs)
2. Betreft dit een overschrijving dan hoeft u niets te doen. Alles gaat digitaal.
3. 1 recente pasfoto (niet voor mini’s, F en E pupillen). (tevens dient u een formulier te tekenen
voor gebruik persoonlijke gegevens op KNVB legitimatiepas)
4. Het ingevulde aanmeldformulier vrijwilligerswerk, zoals bijgevoegd. Het vrijwilligers en
taakplichtigenbeleid kunt u vinden op http://www.vvhaastrecht.nl/home/vrijwiligers. Hier kunt u
tevens de openstaande vacatures vinden.
De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. De vereniging
incasseert de contributie per automatische incasso.
Voor het seizoen 2016-2017 bedraagt lidmaatschap op jaarbasis voor:
Senioren € 209,50, junioren € 170,50, pupillen € 150,50 en mini&MAXI € 81,00.
Niet spelend lid € 124,50
Door het afgeven van de machtiging ontvangt u een korting van € 5,00 op jaarbasis.
De bedragen zijn dan: senioren € 204,50, junioren € 165,50, pupillen € 145,50 en de groep
miniMAXI € 76,00. Niet spelend lid € 119,50
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij tussentijdse bedanken bent u verplicht
de contributie te voldoen tot het eind van het lopende verenigingsjaar.
Wij verzoeken u voor 3 juni op te zeggen in verband met bijwerken van de ledenadministratie
voor het nieuwe seizoen.
Door ondertekening van dit formulier bent u lid van onze vereniging. De vereniging stelt u verplicht een
tenue aan te schaffen via de vereniging. Dit om uniformiteit binnen de vereniging te scheppen.
Bovendien heeft dit een voordeel voor de leden d.m.v. collectieve inkoop.
Inlichtingen kledingverkoop bij het mevr. Bea de Bruijn: rbnsdebruijn@hotmail.com
Afmeldingen of wijzigingen dienen altijd schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie.
Het adres vind u op onze site.
Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij de jeugd leider of leider van het senioren elftal of
rechtstreeks via ledenadministratie@vhaastrecht.nl.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement via
http://www.vvhaastrecht.nl/home/club/huishoudelijk-reglement en tot slot dit formulier naar waarheid te
hebben ingevuld.

Plaats

Datum

Handtekening
Voor leden jonger dan 18 jaar is de handtekening van ouder of wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Naam

Handtekening

Voetbal Vereniging Haastrecht, Provincialeweg west 3, 2851 EH Haastrecht.
0182-501849, @ info@vvhaastrecht.nl, KvK Rotterdam 40464350, bankrekening: 11.85.95.164
IBAN NL27 RABO 0118 5951 64, www.vvhaastrecht.nl

Aanmeldformulier
vrijwilligerswerk

Binnen onze vereniging worden alle werkzaamheden verricht door vrijwilligers. Er is veel werk te doen, dus er zijn
ook veel handen nodig. Vanaf seizoen 2013/2014 is het vrijwilligers en taakplichtigenbeleid van kracht ( zie
www.vvhaastrecht.nl/home/vrijwiligers ). Hierdoor worden alle leden en/of ouders van jeugdleden dringend verzocht
vrijwilligerswerk binnen onze vereniging uit te voeren. Er kan keuze gemaakt worden uit diverse vacatures die u ook
via bovenstaande link kunt inzien.
Om uw keuze kenbaar te maken dient u onderstaand formulier in te vullen, te ondertekenen en gelijktijdig met het
inschrijfformulier in te leveren.
Opgave voor de volgende werkzaamheden:
Naam: ……………………………………………………………………………………………………
Ouders van: ……………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………...

Postcode: …………………………………

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………Mobiel: …………………………………………..
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………….
Heeft voorkeur voor de volgende vrijwilligerstaak
Bardienst

Keuken dienst

Clubhuis en kleedkamers schoonmaken
Ik wens geen vrijwilligerswerk te doen binnen VVH.

dinsdag avond
donderdag avond
zaterdag morgen
zaterdag middag
zondag morgen
zondag middag
zaterdag morgen
zaterdag middag
zondag morgen
zondag middag
maandagmorgen

Ik ga akkoord met een extra contributie van €100.- per jaar.

Handtekening:

…………………………………………………………………………………….

Voetbal Vereniging Haastrecht, Provincialeweg west 3, 2851 EH Haastrecht.
0182-501849, @ info@vvhaastrecht.nl, KvK Rotterdam 40464350, bankrekening: 11.85.95.164
IBAN NL27 RABO 0118 5951 64, www.vvhaastrecht.nl

