AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN VAKO VOETBAL
Inleveren bij J. Hof, Lottinge 76, Vries of per e-mail: jbhof@freeler.nl
Achternaam:
Voorletter(s):

Roepnaam:

Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer(s):
Geslacht:

M/V

Geboortedatum:

e-mail adres:
Bij => 16 jaar legitimatiebewijs (nummer en soort):
Voetbalt op:

0 Zaterdag

0 Zondag

Opmerking:

De gegevens vermeld op dit formulier worden opgenomen in het VAKO en KNVB
ledenbestand. De KNVB stelt naam, adres en woonplaats en telefoonnummer
beschikbaar aan KNVB sponsors en partners. Wanneer u niet mee wilt doen aan
(reclame)acties, kunt u dit kenbaar maken aan de KNVB.

Doorlopende machtiging:
Naam:

Reden betaling:
Kenmerk machtiging:

VAKO
Voorste Kampen 8
9481 JH Vries
Contributie VAKO

Incassant ID

NL59ZZZ40045115000

Mndt-xxxx-dd-mm-jjjj (waarbij xxxx het lidnummer is en dd-mm-jjjj de
ingangsdatum van de machtiging.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VAKO om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VAKO. Als u het niet
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.

Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode / woonplaats:
IBAN (18 karakters):
BIC (8 karakters):

Datum:

Handtekening:

Z.O.Z

Vrijwilligerswerk
Jeugdlid:
Naam vader / verzorger en beroep:
Naam moeder / verzorger en
beroep:
Heeft u interesse in vrijwilligerstaken? Zo ja graag in onderstaand overzicht aankruisen
Seniorlid:
Heeft u interesse in vrijwilligerstaken? Zo ja graag in onderstaand overzicht aankruisen
De volgende vrijwilligerstaken zijn er in onze vereniging:
O
Bestuurslid van dienst
O
Bezorger presentatiegids
O
Elftalleider / jeugdleider
O
Gastvrouw zaterdag
O
Gastvrouw zondag
O
Grensrechter zaterdag
O
Grensrechter zondag
O
Kaartverkoper zondag
O
7x7 voetbal commissie
O
Feest & activiteiten commissie
O
Jeugdcommissie
O
Kledingcommissie
O
Onderhoudsteam
O
Scheidsrechtercommissie
O
Sponsorcommissie
O
Medewerker IJstaartenactie
O
Redactiemedewerker presentatiegids
O
Scheidsrechter
O
(Jeugd)Trainer

In te vullen door ledenadministratie VAKO
Aanmeldingsdatum:
Contributie per maand:
Opmerkingen:
Relatienummer:
Handtekening
ledenadministratie:

Let op: bent u ook lid van VAKO-handbal of VAKO-gym dan is de contributie lager.
Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.

