AANMELDINGSFORMULIER- VV WIRON
Achternaam
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

man O

vrouw O

GEGEVENS INZAKE AUTOMATISCH INCASSO VV WIRON
Naam rekeninghouder
Adres
Postcode woonplaats
Bankrekeningnummer ( IBAN )
Hierbij machtig ik voetbalvereniging Wiron om per kwartaal de contributie te incasseren. De Hoogte van de contributie
treft u op onze website aan.
Naam incassant
: Voetbalvereniging Wiron
Adres incassant
: Oosterkruisweg 6
Postcode, woonplaats incassant : 1779 CM Den Oever
Incassant ID
: NL09ZZZ406344900000
Kenmerk machtiging
: NL09ZZZ406344900000 – KNVB id

OVERSCHRIJVING?
Waneer u de afgelopen drie jaren bij een andere voetbalvereniging ingeschreven heeft gestaan,
dient erbij de KNVB een verzoek tot oeverschrijving te worden aangevraagd. Is dit het geval?
Ja
Zo ja, bij welke vereniging?
Nee
*aankruisen wat van toepassing is .

VRIJWILLIGERSWERK
Om pupillen, junioren en senioren met plezier te kunnen laten voetballen en om alles in goede banen
te kunnen leiden, zijn er veel vrijwilligers nodig. Wij zijn dan ook genoodzaakt om de ouders van een
Wironlid jonger dan 18 of een senior zelf, een vrijwillige functie te laten bekleden binnen de
vereniging. Daarnaast vernemen wij het graag indien u zich wilt aanmelden voor een vaste functie
binnen vv Wiron. Hieronder vindt u een overzicht van diverse vrijwilligertaken en kunt u uw voorkeur
aangeven. Aan de jeugd vanaf 12 jaar wordt gevraagd om twee keer per jaar een aantal klusjes te doen
onder begeleiding van een volwassen vrijwilliger. Of zich op tegeven om een wedstrijd te fluiten bij de
jongere jeugd.

Kantine
O Kantinedienst op zaterdag
O Kantinedienst op zondag
O Onderhoudswerkzaamheden

Scheidsrechterstaken
O Clubscheidsrechter – jeugd
O Clubscheidsrechter – senioren
O Ik ben 12 jaar of ouder en ik geef mij
op als scheidsrechter voor de jongere
jeugd, i.p.v. klusjes.

Commissie
O Jeugdcommissie
O Sponsorcommissie
O Onderhoudscommissie
O Kantinecommissie

Bestuur
O Bestuurslid

EN DAN NOG EVEN DIT…
- De contributie dient bij onverhoopte tussentijdse opzegging altijd tot 1 juli van het lopende
seizoen betaald te worden.
- Wijziging van woon/postadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer of E-mailadres dienen te
worden doorgegeven aan secretariaatwiron@hotmail.com
- Eventueel behaalde gele en/of rode kaarten zullen uiterlijk een kwartaal na het behalen van de
kaart in rekening worden gebracht.
- De verenigingscontributie heeft vier schalen vanaf zes jaar, pupil, junior en senior. De contributie
wordt automatisch aangepast aan de leeftijd van de speler en/of naar het team waar de speler in
speelt.
- Een achterstand in de betaling van de contributie en/of een boete zal leiden tot een speel- en
trainingsverbod.

TRAINGSPAKKEN EN VOETBALTASSEN
U heeft de mogelijkheid om een traingspak en/of voetbaltas van vv Wiron te kopen. De
traingspakken zijn te koop voor € 25,- en de voetbaltassen voor € 17,50. De traingspakken zijn te
koop vanaf maat 128. Elke zaterdag is er iemand van de jeugdcommissie aanwezig die de
bestuursdienst bemant, hier zijn ook de traingspakken en/ of voetbaltassen te koop.

ONDERTEKENING
Ondergetekende verzoekt toegelaten te worden tot vv Wiron, en verklaart het formulier volledig te
hebben ingevuld en bekend te zijn met de bepalingen zoals vermeld in het voorliggend document.
Naam
Datum
Handtekening
(onder de 18 dan
ouder/voogd)

Nieuw lid van v.v. Wiron

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) van kracht.
Wiron heeft ook met deze wetgeving te maken. Op onze website en facebookpagina vind u algemene
informatie over de club, maar ook foto’s van wedstrijden en teams.
In deze wet staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van leden of ouders/verzorgers geen foto’s
online geplaats mogen worden. Daarom willen wij uw toestemming vragen voor het plaatsen van
foto’s van u of van uw kind(eren) op onze website of facebookpagina en lokale media.
Wij willen u vragen om onderstaand strookje in te vullen, en deze samen met het inschrijfformulier in
te leveren. U kunt daarop aan geven of u wel of geen toestemming geeft voor het publiceren van
foto’s van u op facebook, de website of in lokale media. Wanneer u het strookje niet inlevert gaan wij
uit van instemming.
Heeft u vragen neem dan gerust contact op met het secretariaat van Wiron Remona Klein, het
telefoon nummer vind u op de website.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam van het nieuwe lid ………………………………………………
Handtekening lid of indien geen 18 ouders/verzorgers ……………………………………………………………

