Relatienummer KNVB
Lidnummer S.V. Kickers ’69
INSCHRIJFFORMULIER
Indien bekend

Met blokletters invullen! Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Achternaam:

Tussenvoegsel:

Roepnaam:
Nationaliteit:
Geboorteplaats:

Voorletter(s):
Geslacht: M / V

Geboortedatum:

Legitimatienummer:

Straatnaam

Huisnr

Postcode

Plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Naam bank

IBAN

NL

Toevoeging

T.n.v.

Bovenstaande persoon meldt zich aan bij S.V. Kickers ‘69 als:
O Spelend lid per
O Niet-spelend lid
O Vrijwilliger voor S.V. Kickers ’69 als:
Contributiebedragen op www.svkickers69.nl -> ledenadministratie
Heeft u in de afgelopen drie jaar in competitieverband gevoetbald? O Ja O Nee
Zo ja, bij welke vereniging?
In welk team?
Ik betaal via automatische incasso (VERPLICHT) en ga akkoord met onderstaande voorwaarden:
Genoemde persoon machtigt hierbij tot wederopzegging de voetbalvereniging S.V. Kickers ‘69 te
Leimuiden, om van bovenstaande rekening de contributiegelden en boetes jaarlijks af te laten schrijven
in de maand september.
Contributiegelden worden tijdens de algemene ledenvergadering bepaald en door het bestuur aan haar
leden bekendgemaakt via www.svkickers69.nl. Bij een volledige machtiging is er recht van
terugboeking.
Plaats:

Datum: _____________________

Handtekening:
Indien jonger dan 18 jaar, ondertekening door een ouder / wettelijke vertegenwoordiger.
NB U dient zich uiterlijk 31 mei af te melden als lid voor het seizoen daarop.
SVP ook achterzijde invullen en niet vergeten te ondertekenen!
Meer informatie via www.svkickers69.nl, e-mail: ledenadministratie@svkickers69.nl,
Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met het privacybeleid zoals gepubliceerd
op onze website (www.svkickers69.nl)

Geacht nieuw lid of ouder/verzorger van nieuw jeugdlid,
S.V. Kickers ‘69 kan haar doelstellingen (“prestaties en gezelligheid”) niet bereiken zonder de actieve
betrokkenheid van leden èn ouders. Het draaien van een vereniging is alleen mogelijk dankzij de inzet
van zeer veel vrijwilligers. Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde
voor lidmaatschap. Wij willen u vragen uit de hieronder genoemde clubactiviteiten minimaal twee
keuzes te maken per gezin. Opgave is niet vrijblijvend. Tijdens uw lidmaatschap kan er een beroep op
u worden gedaan. Ook grootouders en/of andere betrokkenen zijn zeer welkom.
[ ] Wedstrijdsecretariaat [ ] toernooicommissie
[ ] Jeugdteams trainen of coachen/begeleiden [ ] wedstrijden fluiten
[ ] Seniorenteams trainen of coachen/begeleiden [ ] redactie nieuwsbrief / website onderhouden
[ ] Schoonmaken kantine/keuken/kleedkamers
[ ] Kantinedienst [ ] organisatie jeugd algemeen (A t/m F) [ ] Commissaris van ontvangst
[ ] Scheidsrechtersbegeleiden
[ ] Organisatie jongste jeugd (superliga) [ ] seniorencommissie recreatieve teams
[ ] Sponsoring / PR-commissie [ ] evenementencommissie
[ ] Onderhoud complex / velden [ ] materialencommissie
[ ] administratieve / financiële functie
[ ] Anders, interesse in
Heeft u een scheidsrechtersdiploma: nee / ja* Heeft u een trainersdiploma: nee / ja
Heeft u een EHBO of BHV diploma: nee / ja
[ ] Ik / vader / moeder / verzorger* ben bij S.V. Kickers ‘69 al actief als
Uw beroep **
Voor jeugdleden beroep vader** :

Beroep moeder**

** Invullen niet verplicht. Wij zijn graag op de hoogte om een beroep te kunnen doen op uw
specifieke deskundigheid.
Van spelende leden wordt verwacht dat:
• zij aanwezig zijn op de trainingen en bij de wedstrijden van zijn/haar team;
• leden van 16 jaar of ouder bereid zijn een vrijwilligerstaak ten behoeve van de club te vervullen.
Van de ouders van jeugdleden wordt verwacht dat:
• zij bij toerbeurt rijden naar uitwedstrijden in overleg met de teamleiding;
• zij bereid zijn een vrijwilligerstaak ten behoeve van de club te vervullen (bij kinderen <16 jaar).
Dit formulier sturen naar S.V. Kickers ‘69, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 14, 2450 AA te
Leimuiden of afgeven bij de ledenadministarie, Dennenlaan 62 Leimuiden. Ondertekend en ingescand
per e-mail is ook mogelijk naar ledenadministratie@svkickers69.nl
U krijgt per e-mail een bevestiging.
Deze ruimte niet beschrijven, wordt door vereniging gebruikt.
Paraaf Datum Ledenadministratie ………… …………………………
Verantwoordelijke jeugd/senioren ………… …………………………
Kledingcommissie ………… …………………………
Verantwoordelijke vrijwilligersbeleid ………… …………………………
Meer informatie via www.svkickers69.nl, e-mail: ledenadministratie@svkickers69.nl,

