Inschrijfformulier
Voetbalvereniging Kwiek ’78
Sportcomplex Het Veer 92
1633 HE AVENHORN
IBAN NL34RABO0304351687

Voornaam

:

Voorletter(s)

:

Achternaam

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Naam ouder(s)

:

Straat + huisnummer

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon

:

Mobiel

:

E-mail

:

Soort legitimatie

:

Legitimatienummer

:

IBAN

:

Bijzonderheden

:

T
E
W

0229-541470
post@kwiek78.nl
www.kwiek78.nl

 Man  Vrouw *

 Rijbewijs  Paspoort  Identiteitskaart * kopie legitimatie toevoegen aub

 Machtiging incasso contributie *

* ) Aankruisen indien van toepassing

!

Gelieve bij dit formulier ook een pasfoto inleveren i.v.m. spelerspas (vanaf 10 jaar).

Aanvullende bepalingen i.v.m AVG:

 In het kader van teamfoto’s en sportfoto’s, geeft u toestemming om deze gemaakte foto’s te plaatsen op
onze website
 Media uitingen van de vereniging (o.a twitter, Facebook, instagram of promotiemateriaal)
 In de nieuwsbrief

 Namen bij foto`s (t.b.v. teamindeling)
Ondertekend d.d.

:

Handtekening

:

(onder 18 jaar,
dan van ouder/voogd)
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Vrijwilligerstaken
Welkom nieuw lid van Kwiek `78 !
Iedere vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Zonder deze mensen is het bestaan van een vereniging nagenoeg
onmogelijk. Daarom is het ook bij Kwiek ’78 zo dat ieder lid 12 uur vrijwilligerstaken uitvoert. Verdere informatie
hierover kunt u vinden in het informatiebulletin op onze website.
Voor- en achternaam

:

Geboortedatum

:

Telefoon

:

Mobiel

:

E-mail

:

Bij inschrijving wordt u automatisch ingepland voor een dagdeel kantinedienst.
Bij de jeugd worden de ouders ingepland op de zaterdag en voor de senioren gaat het om de zondag.
Wij verzoeken u om naast de kantinedienst hieronder nog een andere activiteit aan te geven om de vereniging te
helpen. Mocht dit een wekelijkse activiteit zijn dan komt de kantinedienst uiteraard te vervallen.

 Scheidsrechter

 Zaterdag
 Zondag

 Trainer (Combi)
 Teambegeleider (Combi)
zorg dragen voor het reilen en zeilen rondom de wedstrijden

 Bestuursdienst zaterdag, dagdeel
Naast de mensen die de kantinedienst doen ben jij aanwezig als
aanspreekpunt voor de scheidsrechters, teams en open of sluit je het
complex

 Schoonmaken kantine
± 2 uur per keer, eens in de 2 à 3 maanden

 Maandagochtend
 Maandagavond

 Hulp bij toernooien


zaalvoetbaltoernooi jeugd tussen Kerst en Oud & nieuw en/of in februari
voor zaaltoernooi tot JO11
Hulp bij evenementen/ activiteiten bij de jeugd
denk hierbij aan o.a. ouder/kind toernooi, jeugdslotdag, voetbal festival

 Sponsorcommissie
info via sponsoring@kwiek78.nl

 Kantine commissie

Ondertekend d.d.

:

Handtekening

:

(onder 18 jaar,
dan van ouder/voogd)
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