INSCHRIJFFORMULIER
Ledenadministratie
B.S.V. Boeimeer
Vlaszak 29
4811 GX Breda
mail:ledenadministratie@boeimeer.nl
www.boeimeer.nl

Sportpark Heksenwiel
Heksendans 4
4823 JX Breda
076-5411143
mail :info@boeimeer.nl
www.boeimeer.nl

DEZE INSCHRIJVING IS BESTEMD VOOR:
A-Jeugd*

D-Jeugd

Senioren*

Meisjes

B-Jeugd*

E-Jeugd

Donateurs

Dames*

C-Jeugd

F-jeugd/Mini's

Autistenvoetbal

Komt u van een andere vereniging ?

Ja

 Niet spelend

Nee

Man

Voornaam :

Vrouw

Voorletter :

Achternaam :
Straat :

Huisnr

Plaats :

Postcode

Geb.datum :

Geboorteplaats :

E-mailadres :
Telefoon :

Mobielnummer :

Nationaliteit:

nummer identificatiebewijs *

Soort id-bewijs

Als voetballer wordt u aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten en/of productinformatie. Het aan
andere verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP) toegestaan. Indien u geen prijs stelt op de ontvangst van diensten en/of
productinformatie dan dient u dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT ZEIST
Pasfoto inleveren : 1 pasfoto vanaf D-jeugd
Vrijwilligers: Er is een grote behoefte aan enthousiaste vrijwilligers. Bent u bereid om u in te zetten binnen de vereniging BSV Boeimeer?

Ja (activiteit(en) op de achterzijde aankruisen)
Beroep(en) ouders/verzorgers:

Nee

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________

MACHTIGINGSKAART AUTOMATISCHE INCASSO (invullen in BLOKLETTERS)
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BSV Boeimeer tot het innen van contributie en eventuele
boetes. U kunt de automatische overboeking tot 60 dagen na afschrijving van uw bankrekening herroepen door dit aan uw bank
kenbaar te maken.
Afschrijving contributie geschiedt per kwartaal / half jaar / jaar (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zonder onderstaande gegevens en ondertekening wordt deze aanmelding niet geaccepteerd!!!
BANK OF POSTBANKNUMMER:

voor intern gebruik BSV Boeimeer
Ontvangst datum:

Behandeld door:

Ledennummer:

Ingedeeld in team:

datum ingang:

Handtekening: _____________________________________________________
* vanaf 16 jaar nummer invullen van aangekruist bewijs

S.V.P. aankruisen wat van toepassing is

Met het invullen van dit formulier hebt u uzelf of uw zoon/dochter opgegeven bij BSV Boeimeer.
De vereniging heeft een grote behoefte aan een adequaat (groot) vrijwilligersbestand.
Door het vele vrijwilligerswerk proberen wij de contributies voor alle geledingen betaalbaar te houden.
Behoudens de hoofdtrainers van de diverse afdelingen worden de bestuurlijke-, kader- en uitvoeringstaken geheel
ingevuld door vrijwilligers. Graag vernemen wij van u voor welke functie/taak wij u kunnen benaderen.
Belangrijk:
Indien u in uw vrijwilligerstaak direct contact met jeugdleden hebt bent u verplicht een geldig VOG
(verklaring omtrent gedrag) te overleggen. Deze kan aangevraagd worden via voorzitter@boeimeer.nl
en hiervoor dient u een kopie paspoort of ID-kaart in te leveren (rijbewijs is niet goed).
Kantinemedewerker
Kantine

Snackcorner

Clubhuis en Veldonderhoud
Klussen

Materiaal - beheer en onderhoud

Trainer voetbal
Trainer :

Jeugd

Senioren

Keeperstrainer :

Jeugd

Senioren

Leider voetbal
Leider:
Jeugd

Senioren

Coördinatorschap voetbal
Coördinator

Jeugd

Senioren

Toernooien

Kaderbestuursfunctie
Commissielid senioren

Commissielid jeugd
Bestuurslid hoofdbestuur
Wedstrijdsecretaris
Ledenadministratie

Verenigingsscheidsrechter voetbal
Scheidsrechter

jeugd

Senioren

Overigen
Communicatie en Public Relations
Social media
Sponsoring

Wilt u misschien op een andere manier een bijdrage leveren, geef dat dan hieronder aan:

Handtekening
Namens het Bestuur wensen wij u veel sportplezier bij B.S.V. Boeimeer
Wijzigingen doorgeven aan ledenadministratie: mailadres: ledenadministratie@boeimeer.nl

