AANMELDINGSFORMULIER
VOETBALVERENIGING
SPIRIT
Achternaam en voorletters: _______________________________________________M/V
Roepnaam:

_______________________________________________________________

Geboortedatum:

______ - ______ - ______

Nationaliteit: ________________

Adres:

_______________________________________________________________

Postcode:

______________

Woonplaats: _________________________________

1e telefoonnr.: _________________________ eventueel. 2e telefoonnr. : ______________________

E-mail adres: _______________________________________________________________
Heeft u reeds in verenigingsverband gevoetbald? En zo ja, bij welke vereniging en in welk
team en op welke datum voor het laatst.
___________________________________________________________________________
Hierbij machtig ik v.v. Spirit om tot wederopzegging de contributie halfjaarlijks af te
schrijven van mijn bank/giro IBAN numer: ________________________________________
Ten name van
: __________________________________________________
Handtekening gemachtigde :
Datum:
_________________________________________
____________________________
Ik geef v.v. Spirit toestemming om de naam en beeldmateriaal (zoals een pas- en teamfoto,
wedstrijdfoto’s, foto’s van activiteiten en evenementen) van de speler op de v.v. Spirit website
en sociale media te publiceren: Ja/Nee
Heeft u gezondheidsproblemen of heeft u hierin verkeerd? Ja/Nee
Zo ja, welke_________________________________________________________________
En geeft u v.v. Spirit toestemming deze gegevens op te nemen in de adminstratie? Ja/Nee
Vrijwilligershulp is voor onze vereniging onmisbaar. Zonder hulp kunnen we niet voetballen
en zoveel activiteiten organiseren. Onze vereniging kan alleen blijven bestaan, wanneer
iedereen meehelpt: leden en ook de ouders van onze jeugdleden. Bovendien krijgt u op deze
manier snel binding met onze vereniging. Omdat v.v. Spirit ook uw vereniging is, hopen we
dat ook jij of je ouders een steentje bij te dragen. Voor spelende leden vanaf 16 jaar is het
verplicht een vooraf vastgesteld aantal taken uit te voeren of deze uren af te kopen.
Welke taak wil jij of je ouders bij voorkeur uitvoeren? ______________________________
Alle nieuwe leden en voor jeugdleden hun ouders/verzorgers van v.v. Spirit worden geacht
kennis genomen te hebben van het Waarden en Normen Statuut, de Huisregels, de Privacy
verklaring en het vrijwilligersbeleid. Deze documenten kunt u vinden op de website van v.v.
Spirit.
Ik bevestig hierbij kennis te hebben genomen van de Waarden en Normen Statuut, de
Huisregels, de Privacy Policy en het vrijwilligersbeleid.
Datum inschrijving:

______ - ______ - ______

Handtekening (jeugd: ouder/verzorger):

________________________________________

