
 

 

Aanmeldingsformulier vv Haren 
 

 Graag invullen in blokletters 

 Nieuw lid vanaf 10 jaar dienst tevens een pasfoto bij te voegen 

 Voor nieuw lid jonger dan 18 jaar dient ouder of verzorger te ondertekenen 

 

Gegevens aanvrager: 

Achternaam: 
  

Straat:   

Voornamen:   
 

Postcode:   

Roepnaam:   
 

Woonplaats:   

Geslacht m/v:   
 

Tel.nr/mobiel:   

Geboortedatum:   
 

Mobiel nr.:   

Geboorteplaats:   
 

Mailadres:   

Beroep:   
 

Nationaliteit:   

Bankrekeningnr:   
 

t.n.v.   

Paspoort / ID-kaart   
 

Nr. legitimatie:   

Rijbewijs   
 

geldig t/m:   

 

Wenst met ingang van ___-___-______ lid te worden van vv Haren als spelend lid/niet 
spelend lid/donateur*. 

 

Was u reeds eerder lid van een voetbalvereniging? Ja / Nee*.  

Zo, ja van welke voetbalvereniging: ________________.  Van  ___-___-______  

tot ___-___-______.  KNVB relatienummer: ____________________. (indien bekend) 

 

Medische gegevens (invullen indien van toepassing) 

Gebruikt u medicijnen  

 Ja/Nee* (svp invullen indien hier rekening mee dient te worden gehouden). 

 Zo ja, soort medicijnen …………………………………………………………………. 

 Overige (medische) zaken die de vereniging moet weten: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………….……………………. 

 

Vrijwilligerstaken 

Om een vereniging draaiende te houden zijn er vrijwilligers nodig. Bent u of uw als 
ouders/voogd bereid enige diensten voor de vereniging te verrichten?  Zo ja, wilt u dan 
onderstaande invullen? 

1. Clubhuiswerkzaamheden (bardienst/schoonmaak/onderhoud) 

2. Het begeleiden van een voetbalteam 

3. Fluiten van wedstrijden 

4. Sponsoring (reclamebord, tenue, advertentie, website etc.) 

5. Bestuur of commissie functie (bv. jeugd-, kantine, sponsor, activiteiten, of medische 
commissie) 

6. Anders, namelijk ……………………………………………………………………… 



 

 

 

 

Akkoordverklaring 

 

Ondergetekende machtigt de penningmeester van vv Haren om de verschuldigde contributie 
automatisch te innen van zijn/haar genoemde bankrekeningnummer. 

 

Beëindiging van het lidmaatschap tijdens het seizoen is niet mogelijk. Een seizoen loopt van 
01 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd, tenzij uiterlijk voor 31 
mei schriftelijk wordt opgezegd bij de secretaris (Art. 10 Lid 3 van de statuten). 

 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het opnemen van de op dit formulier ingevulde 
in een computerbestand en geeft de vv Haren wel/geen* toestemming tot publicatie van 
zijn/haar foto op het internet of enig ander medium / opnames van (regionale) TV. 
De ingevulde gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, behalve aan de KNVB. 

 

Extra gegevens ouder/voogd jeugdspeler: 
 

Voornaam:   
 

Voornaam:   

Achternaam:   
 

Achternaam:   

Straat**:   
 

Straat**:   

Postcode**:   
 

Postcode**:   

Woonplaats**:   
 

Woonplaats**:   

Tel.nr / mobiel**:   
 

Tel.nr / mobiel**:   

Beroep**:   
 

Beroep**:   

 

*   : doorhalen wat niet van toepassing is 

** : indien anders dan aanvraag  

 

 

 

Getekend te: _________________  op  ___-___-______. 

 

 

Handtekening aanvrager:         Handtekening ouder/voogd: 

 

 

 

 

____________________    ____________________ 


