VV Yerseke
Aanmeldings formulier
Roepnaam:

Achternaam:

Voorletters:

Geslacht:

Geboorte datum:

Geboorte plaats:

Staatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

E-mail:

Mobiel:

Soort lid:

O

Spelend lid

O

Niet spelend lid

O

O Man O Vrouw

Donateur

Bent u de afgelopen drie jaar lid geweest van
een andere voetbalvereniging zo ja welke:
Van alle leden wordt verwacht dat ze minimaal 2 vrijwillgerstaken per seizoen verrichten,
aan degenen die daartoe niet bereid zijn zal een vrijwilligersbijdrage in rekening worden gebracht.
Aankruisen welke taak u (of uw ouders) wilt doen.
O
O
O
O
O
O
O
O

Kantinedienst zaterdag van 8:30 tot 14:00
Keukendienst zaterdag van 9:00 tot 14:00
Kantinedienst donderdagavond
Trainer doordeweekse avond
Scheidsrechter zaterdag
Onderhoudsploeg buiten vrijdagmiddag
Schoonmaak binnen maandag

O
O
O
O
O
O
O

Kantinedienst zaterdag van 14:00 tot 19:00
Keukendienst zaterdag van 14:00 tot 19:00
Kassahok zaterdag
Leider zaterdag
Vlagger zaterdag
Schoonmaak binnen vrijdagmiddag
Evenementen commissie

Anders namelijk:

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan :
VOETBALVERENIGING YERSEKE, Hogeweg 15, 4401 NG Yerseke
om van zijn / haar hieronder genoemde (IBAN) giro- of bankrekening de contributie per :

O Kwartaal vooruit (1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april)
O Half jaar vooruit ( 1 juli en 1 januari)
O Jaar vooruit (1 juli)
Iban nummer:
ten name van:
Contributie en vrijwilligwersbijdrage kunt u vinden op www.vvyerseke.nl/info
Bij ondertekening gaat u akkoord met de privacy voorwaarden AVG vermeld op www.vvyerseke.nl en geeft u
toestemming dat er foto en filmopnamen gemaakt en gepubliceerd worden op de website en social media e.d.
Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dient u dat schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur.
Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Indien minderjarig tekent ook ouder/verzorger
Naam:

Handtekening:

VOETBALVERENIGING YERSEKE, Hogeweg 15, 4401 NG Yerseke

Formulier inleveren in de bestuurskamer van VV Yerseke of mailen naar pierhout@zeelandnet.nl

