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AANMELDINGSFORMULIER JUNIOREN  
 

 
 

Deel A (Algemeen) 
 
Naam: ___________________________________   Voorletters: _____________   
 
Roepnaam: _________________________          Geboorteplaats: ___________________________________ 
 
Geslacht: man/vrouw* Geboortedatum*: ________________________ Nationaliteit: ________________ 
 

*Nieuwe leden vanaf 11 jaar (O13) dienen tevens een pasfoto in te leveren 
 
Adres: ___________________________________________________ Postcode: ____________________ 
 
Woonplaats: ______________________________________ Vast tel. nummer:________________________ 

 
 
GSM: ________________________________ Email: __________________________________________ 
 

      Nieuwe leden vanaf 16 jaar dienen tevens soort en nummer identiteitsbewijs in te vullen 
 
Soort + nummer identiteitsbewijs: __________________________________ (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) 
 
Handtekening (tot 18 jaar door één van de ouders): ……………………………………………………………..  
(Door aanmelding wordt u tevens lid van de KNVB) 
 
PRIVACY WETGEVING (AVG) 

� Nieuwe lid verklaart zich akkoord met de Privacyverklaring, die hij/zij heeft kunnen inzien op de website 
www.vveijsden.nl. Ingevulde gegevens worden cf. deze verklaring gebruikt. 

� Nieuwe lid geeft toestemming om GSM nummer te gebruiken in Whatsapp Groep 
� Nieuwe lid geeft toestemming om via e-mail te worden benaderd en zijn/haar  

e-mailadres te gebruiken in een mailgroep 
� Nieuwe lid geeft toestemming dat hij bij evenementen eventueel wordt gefotografeerd en/of wordt gefilmd 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Deel B (altijd invullen) 
 
Ondergetekende _________________________________________ (naam en voorletters) verleent hierbij tot 
 
wederopzegging machtiging aan V.V. Eijsden om de contributie in 10 termijnen van het  
 
IBAN rekeningnummer ___________________________________________________af te schrijven. 
 
Bij buitenlands rekeningnummer ook BIC nummer invullen:  BIC nr:  _____ 
 
Handtekening (tot 18 jaar door een van de ouders): ……………………............................................ 

 
Deel C (alleen van toepassing indien afkomstig van een andere voetbalvereniging) 
 
Is aanvrager eerder (afgelopen 36 maanden ) bij een andere voetbalvereniging actief lid geweest? 
ja/nee* 
 
Indien ja: voor welke vereniging en wanneer bent u het laatst speelgerechtigd geweest? 
……………………………………. 
 
Indien ja: wat is uw KNVB-relatienummer? …………………………………. 
 

 
Formulier (en pasfoto) inleveren bij: 

Judith Lommen, Postbus 40, 6245 ZG Eijsden 
ledenadministratie@vveijsden.nl 

 

http://www.vveijsden.nl/
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Deel D (Vrijwilligerswerk) 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Als onderdeel van de inschrijving van uw zoon/dochter willen wij u vragen wat u voor onze vereniging 
kunt betekenen? 
 

Vrijwilligers binnen een vereniging zijn niet weg te denken en van onschatbare waarde. In onderstaande 
tabel treft u een overzicht aan met een groot aantal aandachtsgebieden. Hierop kunt u uw belangstelling 
voor één of meerdere aandachtsgebied(en) kenbaar maken middels een kruisje. Tevens kunt u nadere 
opmerkingen/details vermelden. Wij stellen het zeer op prijs als beide ouders/verzorgers de lijst 
doornemen.  
 
Heeft wel / geen interesse* om iets voor de jeugdafdeling van V.V. Eijsden te betekenen. 
 

*doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Aandachtsgebied  Interesse (x) 
Team jeugd o.a. (hulp)trainer, (hulp)leider, keeperstrainer, 

grensrechter, organisatie toernooien, leeftijdscoördinator  
Team evenementen o.a. organiseren en helpen bij div. evenementen zoals 

carnaval, sinterklaas, seizoen afsluiting etc.  
Team kantine o.a. bardienst, keukendienst, schoonmaken kantine / 

kleedkamers etc.  
Team scheidsrechters (pupillen-, jeugd- en seniorenwedstrijden)  
Team algemene zaken o.a. klussen in en om het sportcomplex, velden in orde 

maken/houden, beheer kleding en materialen  
Team voetbaltechnische z. o.a. beleid en coördinatie voetbaltechnische zaken 

senioren  
Team bestuurszaken o.a. bestuursfuncties, secretariële functies, gastheer-/ 

vrouw  
Team sponsoring o.a. werven en contact houden met sponsoren, 

organiseren sponsordag, verzorgen van publicaties  
Team financiën o.a. financiële administratie, ledenadministratie, 

contributie  
Team communicatie o.a. website, social media, pr, presentaties, fotografie  
Overig: Indien nodig en/of wenselijk bieden we voor bepaalde 

werkzaamheden cursussen aan . 
Voor meer info zie: www.vveijsden.nl 

 

 
Gegevens vrijwilliger: 
 
 
Email: ___________________________________ Telefoonnr./GSM: ______________________________ 
 
 
 
Datum: __________________________   Handtekening: ____________________________________ 
 
 
 

Volledig ingevuld formulier inleveren bij:  
Judith Lommen, Postbus 40, 6245 ZG Eijsden 

ledenadministratie@vveijsden.nl 
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