AANMELDFORMULIER NIEUWE LEDEN
Voetbalvereniging Eenrum
Ik meld me aan voor:
□ Jeugd

□ Senioren

□ Futsal (zaal)

□ Donateur

□ Donateur met stemrecht

□ Vrienden van Eenrum

Roepnaam: ___________________________________ Geslacht: M/V: ______ Voorletters: ______________
Achternaam: _____________________________________________ Geboortedatum: __________________
Adres: _______________________________________________________ Huisnummer: _______________
Postcode: _______________ Woonplaats: ______________________________________________________
Nationaliteit: __________________________ Nummer paspoort/rijbewijs/anders: ______________________
Telefoon: ______________________ Email: ____________________________________________________

VRIJWILLIGERSWERK
VV Eenrum is een vrijwilligersorganisatie. Het voetbal voor de leden wordt mogelijk gemaakt door de inzet van
vele vrijwilligers. Daarom willen we van alle leden (en hun ouders/begeleiders) weten wat zij kunnen bijdragen
aan de vereniging. Naar aanleiding van uw terugkoppeling wordt u mogelijk benaderd door de
vrijwilligerscoördinator van vv Eenrum. Ik kan bijdragen aan de vv Eenrum (vink aan):
□
□
□
□
□
□

Bestuurlijke vaardigheden
Financiële vaardigheden
Trainer
Coach
Scheidsrechter
Begeleider van (jeugd) team

□ Activiteitencommissie
□ Kantinediensten
□ Ondersteuning van de Sponsor Commissie
□ Ondersteuning Redactie Website / Clubblad
□ Ondersteuning Wedstrijd Secretariaat
□ Anders, namelijk:
___________________________________________

MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO
Alle leden van vv Eenrum betalen per kwartaal contributie. Voor donateurs, donateurs met stemrecht en
Vrienden van Eenrum is dit jaarlijks. Dit verloopt via een automatische incasso. Om de automatische incasso op
te zetten, dienen onderstaande gegevens te worden ingevuld en ondertekend. Opzeggen van het lidmaatschap
kan over het algemeen alleen aan het eind van het seizoen (mei/juni) met in acht neming van een opzegtermijn
van vier weken en dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan onze ledenadministratie.
Zonder onderstaande gegevens en ondertekening wordt deze aanmelding niet geaccepteerd.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan vv Eenrum om van zijn/haar hieronder
vermelde giro/bankrekening bedragen (contributie/donatie/boete) af te schrijven voor zichzelf c.q. voor alle
andere gezinsleden woonachtig op onderstaand adres, welke te betalen zijn aan deze vereniging.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze regeling.
Rekeningnummer [IBAN]: ________________________ T.n.v.:______________________________________
Adres: _______________________________________________________ Huisnummer: _______________
Postcode: _______________ Plaats: __________________________________________________________
Handtekening :_______________________________________ Datum: ______________________________

Dit formulier volldedig ingevuld en ondertekend samen met een pasfoto* inleveren bij onze ledenadministratie:
Ans van der Luit, Dokter Posthumuslaan 18, 9967 PN Eenrum. tel: 06-144 106 30 email: ledenadministratie@vveenrum.nl
* een pasfoto is nodig voor een spelerspas, deze is verplicht door de knvb vanaf de D-pupillen
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