
Correspondentieadres: Postbus 59, 5070 AB Udenhout. 

Telefoon 06-24434634. 

Rabobank: NL37 RABO 0152006052.  BTW nummer NL3929401B01, KvK 40258014 

www.svsss.nl 

 

Inschrijfformulier voetbalvereniging Sv.S.S.S. 
Achternaam:  

Roepnaam:  

Tussenvoegsels:  

Voorletters:  

Geslacht: M / V 

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Nationaliteit:  

Straatnaam + huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Vast telefoonnr.:  

Mobiel nr.: + evt. 2e mobiel nr.:  

e-mailadres: + evt. 2e e-mailadres:  

>11 jaar: pasfoto bijvoegen. Geldt voor leden van 11 jaar en ouder i.v.m. de te maken spelerspas. 

>16 jaar: kopie legitimatiebewijs: Rijbewijs / Paspoort / ID-kaart 

Nummer legitimatiebewijs:  

Soort lidmaatschap: O Spelend lid      O Niet spelend lid       O Rustend lid       O Veteranen 

Vorige vereniging:  

Datum laatst gespeelde wedstrijd:  

Zijn er bijzonderheden ten aanzien 

van de speler waar de leider / trainer 

rekening mee dient te houden? 

Ja / Nee 

Indien deze vraag met ja is beantwoord zullen wij hierover met u 
contact opnemen. 

 

Ik heb kennis genomen van de gedragscode van Sv.S.S.S. en door ondertekening van de gedragscode 

ga ik hiermee akkoord. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Machtiging automatische incasso 

i.v.m. verplichte automatische incasso dient bank of gironummer te worden ingevuld. 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Sv.S.S.S. per ½ jaar het 

verschuldigde contributiebedrag en indien van toepassing de kosten voor gele en rode kaarten af te 

schrijven van: 

 

IBAN Bank / Girorekening:  

t.n.v.:  

Naam Speler:  

 

Datum: ______________________________ Handtekening: _________________________ 

Ledenadministratie 

De heer C. Schoonus 

Reijakker 4 

5071 LB  UDENHOUT 

Tel. 013-5112614 

Email: ledenadministratie@svsss.nl 

http://www.svsss.nl/
mailto:ledenadministratie@svsss.nl
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Ik ben voor Sv.S.S.S. inzetbaar voor de volgende activiteiten: 

 

Naam lid:  M / V Geboortedatum: 

Naam ouder / vrijwilliger:  M / V Geboortedatum: 

Adres en woonplaats: 

E-mailadres:  Telefoonnummer: 

Beroep vrijwilliger: 

 

O Commissielid Voor het organiseren en uitwerken van 
diverse activiteiten binnen de vereniging 
commissies opgezet die elk door een 

bestuurslid worden aangestuurd. 

O Sponsorcommissie 
O Wedstrijdcommissie 
O Vrijwilligerscommissie 

O Activiteitencommissie 
O Algemene adm. Ondersteuning 
 

O Wedstrijdactiviteiten Voor het organiseren van onze wedstrijden 
zijn veel vrijwilligers nodig voor diverse 
werkzaamheden. 

O Wedstrijdorganisatie 
O Scheidsrechter 
O Verzorging (E.H.B.O.) 
 

O Trainersactiviteiten Verzorgen van trainingen van teams evenals 
begeleiden bij wedstrijden. 

O Technische zaken 
O Opleidingen 
O Letter coördinator 
O Trainer / leider 
 

O Teambegeleiding In goede banen leiden van activiteiten 
rondom een team, zoals begeleiden bij een 
wedstrijd en verzorgen van communicatie. 
 

O Team bege(leider) 

O Kantinemedewerker Bediening in de kantine, keuken, snackbar en 
bijkomstige werkzaamheden. 

O Kantinebediening bar 
O Snackbarmedewerker 
 

O Activiteiten Organiseren en helpen bij diverse activiteiten 
die naast de trainingen en wedstrijden 
worden georganiseerd. 

O Organisatie 
O Ondersteuning bij activiteiten 
O Toernooi coördinatie 
 

O Nevenactiviteiten Betrokken zijn en helpen bij diverse 
activiteiten buiten het voetbal, zoals: 

- Schrijven verslagen voor de website 
of De Duinkoerier, 

- Bijhouden van (een deel van de) 
website van Sv.S.S.S. 

-  

O Materiaaluitgifte 
O Schoonmaak 
O Schilderwerkzaamheden 
O Gastvrouw / gastheer 
O Ouderraad lid 

O Anders Ik wil wel helpen bij: O 
O 
O 

O Ik ben inzetbaar voor: 
O Variabel 
O Ouderraad 4 - 6x bijeenkomst per seizoen 
O Gastvrouw / heer 4x per seizoen 
O 5 tot 10 uur per week 
O 10 uur of meer per week 
O Anders namelijk…………………. 
 

 
O Variabel is dat je niet structureel 
maar incidenteel inzet baar bent. 
O Fungeren als gastvrouw / heer is 
ongeveer 4x per seizoen op 
zaterdagmorgen of zaterdagmid-
dagen. 

O Wil geen vrijwilligerswerk binnen 
de vereniging verrichten. 

O Reden 
 
_________________________________ 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. Heeft u vragen of suggesties? Mail naar secretariaat@svsss.nl 

Indien u zich aanmeldt als vrijwilliger bij Sv.S.S.S. zullen wij hierover contact met u opnemen. 

http://www.svsss.nl/
mailto:secretariaat@svsss.nl

