KNVB Nummer:

(OWIOS)

VOETBALVERENIGING OWIOS
AANMELDINGSFORMULIER JEUGD LEDEN T/M 16 JAAR
Dit formulier kan worden ingeleverd bij Rika Koele-van het Ende, Rustenburgsweg 21, 8096 AA Oldebroek
Achternaam & voorletter(s)

:

Roepnaam

:

Adres

:

Postcode & Woonplaats

:

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

:

Telefoonnummer (huisnummer)

:

Mobielnr. Ouder(s)/verzorger(s)

:

Mobielnr. Nieuw lid

:

Emailadres ouder(s)/verzorger(s)

:

Emailadres nieuw lid

:

Lid met ingang van (dd/mm/jjjj)

:

m/v

…

./ … . /……..

Geboorteplaats :

…. / … ./……..

Nationaliteit

:

Personen van 16 jaar of ouder dienen een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te voegen.


Spelend

Junior
 Pupil




Niet spelend

Heeft u reeds voor een andere vereniging gevoetbald? Ja / Nee
Zo ja:

Bij:

te :

Periode

van :

tot :

Bovenstaande persoon wenst lid te worden van de voetbalvereniging OWIOS. Hij of zij verplicht zich aan de
reglementen van de vereniging te houden. Een lid wordt ingeschreven na ondertekening en inlevering van dit
aanmeldingsformulier en betalingsmachtiging.
Wij verwachten van ouder(s)/verzorger(s) dat als men een jeugdlid inschrijft u bereid bent tot medewerking in
het vervoeren van kinderen naar wedstrijden en het assisteren bij activiteiten.
Bij opzegging van het lidmaatschap is hij/zij reglementair verplicht de contributie over het lopende
seizoen (het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni) te voldoen. Voor JO11 en JO9 geldt dat zij
ook kunnen opzeggen ten einde van het kalenderjaar (opzegtermijn van één maand).
Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan voetbalvereniging OWIOS de verschuldigde contributie, het
wasgeld en eventuele boetes van de KNVB automatisch, per kwartaal, te laten afschrijven van zijn/haar rekening:
IBAN-nummer:
Plaats :

Handtekening (indien minderjarige handtekening ouder):

Datum :

HET INSCHRIJFFORMULIER WORDT PAS IN BEHANDELING GENOMEN NAAR INVULLEN VAN DE ACHTERZIJDE

KNVB Nummer:

(OWIOS)

Formulier namens de Vrijwilligerscommissie
Vanaf het seizoen 2015-2016 is er een vrijwilligerscommissie actief bij OWIOS. Zij willen graag van alle leden en
hun ouders de juiste gegevens in de databank hebben. Zo kan er bij eventuele vacatures gericht gezocht worden
naar de juiste personen. Hierbij het verzoek om onderstaande gegevens in te vullen.
Ouder/Verzorger 1
Naam ouder
:_____________________________ m/v Telefoonnr.:__
Beroep ouder
: ___________________________________E-mail:_____
Hoogste genoten opleiding:
 Middelbare school

___________________
____________________

MBO
 HBO / WO
 Anders, nl._____________________


Studierichting:_______________________________________________________
Beschikbaar voor:
 Projectmatige activiteiten


__ __

Structurele activiteiten (commissies etc.)

Hoeveel uur zou je vrijwilligerswerk willen doen of ben je beschikbaar:________________per jaar/per maand
Ouder/Verzorger 2
Naam ouder
:_____________________________ m/v Telefoonnr.:____
_________________
Beroep ouder
: __________________________________ E-mail:______
___________________
Hoogste genoten opleiding:
 Middelbare school
MBO
HBO / WO
 Anders, nl._____________________



Studierichting: __________________________________________________
Beschikbaar voor:
 Projectmatige activiteiten


___________

Structurele activiteiten

Hoeveel uur zou je vrijwilligerswerk willen doen of ben je beschikbaar:________________per jaar/ maand
Interesses: (zie de website van OWIOS voor de functieomschrijvingen)
Natuurlijk kunnen deze functie naar beschikbaarheid en in overleg ingedeeld worden.















Leider/Trainer
Scheidsrechter
Bar/Keuken in kantine
Gastheer/vrouw wedstrijdsecretariaat
Activiteitencommissie Jeugd
Jeugdcommissie
Toernooicommissie Jeugdtoernooien
Toernooicommissie Seniorentoernooien
Kledingcommissie
Technische commissie
Oliebollenactie
Groenploeg (onderhoud terreinen)
Groenploeg (onderhoud gebouwen)
PR-commissie













Presentatiegidscommissie
Scheidsrechter coördinator
Vrijwilligerscommissie
Vertrouwenscommissie
Sponsorcommissie
Sponsorcommissie
Financiële commissie
Kascontrole commissie
Bestuurslid hoofdbestuur
Organisatie startdag
Overige; namelijk

___

Naar aanleiding van deze ingevulde vragenlijst zal de vrijwilligerscommissie contact met u opnemen voor een
vervolg.

