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Inschrijfformulier  nieuwe leden SV Velden 

Algemene gegevens 

Achternaam                                                       

Voornamen (voluit)  
Geslacht M/V  
Adres  
Postcode / woonplaats  
Geboortedatum + geboorteplaats  
Nationaliteit  
Telefoonnummer 1: 

Van: 
 

Telefoonnummer 2: 
Van: 

 

Mailadres (nieuwsbrief)  
Eventueel 2

e
 mailadres  

AFDELING: 
(Aankruisen wat van 
toepassing is)    

 
 

ID/paspoort nummer (vanaf 16j)  
IBAN-nummer  
Bijzonderheden  
Gezondheid (bv Astma, etc)  
Alleen in te vullen door nieuwe leden IVO: 
Heeft de kandidaat de afgelopen 3 jaar reeds voor een andere voetbalvereniging gespeeld? 

 Nee 

 Ja, naam vereniging………………………… periode ……………….t/m………………. 

 

Onderdeel lidmaatschap:    
Aangeven welk lidmaatschap u wenst: 

 Actief lidmaatschap Competitie     

 Alleen trainen lidmaatschap 

 Steunend lidmaatschap 
 Proeflid 

 

Automatische incasso: 
 Ondergetekende geeft toestemming tot automatische incasso van het contributiegeld van 

bovengenoemd IBAN-nummer (voorwaarden zijn na te lezen op de site van SV Velden) 

 
Datum:  Handtekening lid (ouder/ verzorger 

        indien jonger dan 18 jaar.) 

 

………………………………………………………………………..                  ………………………………………………………………….. 

 

Formulier inleveren bij:      Adres: 
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Onderstaande graag invullen door lid (16 jaar en ouder) en anders door ouder(s)/voogd. 
Het schuinsgedrukte geldt alleen wanneer lid jonger is dan 16 jaar! 

SV Velden kan niet draaien zonder de hulp van vrijwilligers. Daarom is het gebruikelijk dat leden 

/ouders / verzorgers ook een handje meehelpen. Om deze reden vragen wij u om onderstaand 

formulier in te vullen. 

Naam lid 
Naam ouder/verzorger 1 
 

 

Adres 
 

 

Postcode/Woonplaats 

 

 

Mailadres 
 

 

Telefoonnummer thuis 

 

 

GSM-nummer 
 

 

Naam kind (lid van SV Velden)  

Naam kind 2  (lid van SV Velden)  

Naam kind 3 (lid van SV Velden)  

Naam kind 4 (lid van SV Velden)  

 

 

Naam ouder/verzorger 2 
 

 

Adres 

 

 

Postcode/Woonplaats 
 

 

Mailadres 
 

 

Telefoonnummer thuis 
 

 

GSM-nummer 

 

 

 

 Welk beroep/functie heeft u  in het dagelijks leven? 

Nieuw lid Ouder/verzorger 1: .......................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................

Ouder/verzorger 2: ………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Welke opleiding volgt u of heeft u gevolgd? 

Nieuw lid Ouder/verzorger 1: .......................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................

Ouder/verzorger 2: ………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Wat zijn uw hobby’s? 
Nieuw lid Ouder/verzorger 1: .......................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................

Ouder/verzorger 2: ………………………………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat wilt u voor de vereniging doen? (Graag per ouder aanvinken aub, meerdere opties mogelijk) 

Nieuw lid 

Ouder/ver

zorger 1 

Ouder/ver

zorger 2 
Functie Omschrijving 

  Organisatorisch: Coördinerende taken bij commissies (activiteiten, PBS, enz), 

bestuursfunctie, activiteiten/toernooien/ evenementen mee 

organiseren 
  Administratief: Je vindt het leuk om dingen bij te houden en te noteren. 

Bijv. Ledenadministratie, vrijwilligersdatabase bijhouden, notulist bij 

commissies, 
Toernooi inschrijvingen bijhouden, (wedstrijd)secretariaat. 

  Sportzaken: Je hebt kennis van een van de sporttakken of algemeen sportzaken. 
Bijv. trainer, coach, begeleider, (assistent) scheidsrechter, teller, 

  Redactioneel: Redactielid nieuwsbrief, wedstrijdverslagen schrijven voor 

nieuwsbrief/website, foto’s maken van wedstrijden/activiteiten/ 

evenementen, etc. 
  Contactpunt: Alles wat te maken heeft met contacten met andere mensen 

Bijv. Ledenwerving, werven vrijwilligers, gastvrouw/heer, etc. 

  Uitvoerend: Letterlijk de handen uit de mouwen steken. 
Barvrijwilliger, onderhoud van velden, schoonmaken, op-afbreken 

toernooien. 
 

Zelfs als u slechts een paar uur per jaar beschikbaar bent, dan is dat welkom! Gedurende het jaar 

organiseren onze  afdelingen verschillende eenmalige activiteiten. Graag aanvinken waarvoor we u 

eventueel mogen benaderen. 

Nieuw lid 

Ouder/verzorger 1 

Ouder/verzorger 2  

  Eenmalige activiteiten weekend (toernooien, 

activiteiten, slotdag) 

  Eenmalige activiteiten door de week (NSG, 

voorbereidingen grote activiteiten) 

  Gastgezin 

 

Meedenken binnen SV Velden: 
 

Heeft u nog suggesties of opmerkingen of iets wat u graag kwijt wilt? 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 Datum:  Handtekening lid ouder/verzorger 1: 

        ………………………………………………………………….. 

        Handtekening ouder/verzorger 2: 

………………………………………………………………………..                  ………………………………………………………………….. 

 


