Focus’07

Inschrijfformulier

Achternaam:

Geslacht:

Roepnaam:

Voorletters:

Man / Vrouw (doorhalen wat van toepassing is)

Adres:


Postcode:

|__ __ __ __| |__ __|

Plaats:

Geboortedatum

|__ __| - |__ __| - |__ __ __ __|

Geboorteplaats:

Emailadres:
Telefoonnummer:

Mobielnummer:

Ondergetekende geeft wel / geen (doorhalen wat van toepassing is) toestemming om beeldmateriaal van betreffende lid te
gebruiken op de website, sociale media, in publicaties en persberichten.
Contactgegevens ouders (indien jonger dan 18 jaar)
Emailadres(sen):
Telefoonnummer(s):

Mobielnummer(s):

Soort lidmaatschap:
O Kabouter

O Spelend lid

O 35+ lid

O Trim lid

Bent u de laatste 3 jaar lid geweest bij een andere voetbalvereniging ?
Zo ja, bij welke vereniging:

O Niet spelend lid

O Donateur

Ja / Nee (doorhalen wat van toepassing is)

Datum laatste wedstrijd: |__ __| - |__ __| - |__ __ __ __|

Betaling jaar-contributie per automatische incasso
O Per jaar (2,50 korting)

O In 4 termijnen

Doorlopende machtiging
Naam rekeninghouder:
IBAN:

|__ __ __ __| |__ __ __ __| |__ __ __ __| |__ __ __ __| |__ __|

Datum:

|__ __| - |__ __| - |__ __ __ __|

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Focus’07 om
bedragen wegens contributie, inschrijfgeld en eventuele boetes af te schrijven.

SEPA
Focus’07
Postbus 105
4100 AC Culemborg
Nederland
Incassant ID: NL41ZZZ110697960000

Handtekening:

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Een inschrijving kan uitsluitend worden voltooid door dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de
ledenadministratie, samen met:
• 1 pasfoto (indien ouder dan 11 jaar)
• Kopie identiteitsbewijs: paspoort of identiteitskaart (indien ouder dan 14 jaar)
• Een ingevuld vrijwilligersparticipatie formulier (zie achterzijde van dit formulier)
Een lid is speelgerechtigd na goedkeuring K.N.V.B. (spelerspas). Het lidmaatschap loopt altijd tot het einde van het
seizoen (30 juni) en wordt automatisch verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de
ledenadministratie en dient voor 1 juni van het lopende seizoen te gebeuren.
Meer informatie over het inschrijvingsproces en contributie is te vinden op onze website (focus07.nl).
Bezoekadres: Prijsseweg 14 A1, 4105 LE Culemborg - Postadres: Postbus 105, 4100 AC Culemborg
Verenigingsregister K.v.K.-Rivierenland nummer 11069796
IBAN contributierekening: NL06INGB0002257684 - BTW nr. NL8182.31.592

Focus’07 Vrijwilligersparticipatie formulier
Vrijwilligers spelen een cruciale rol binnen elke vereniging, zo ook bij Focus’07. Zonder trainer geen trainingen, zonder
scheidsrechters geen wedstrijd, zonder bestuur geen beleid en zonder barmedewerker geen drankje.
Bij Focus’07 wordt van alle leden of ouders van de jeugdleden verwacht dat zij minimaal 8 uur per jaar tijd besteden
aan vrijwilligerstaken. Alleen door die ondersteuning wordt het voetballen mogelijk en kan de contributie betaalbaar
blijven. Om deze ondersteuning zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden, vragen wij u dit formulier in te vullen.
Naam lid:
Indien jeugdlid:

Beroep:
Naam vader / verzorger:
Beroep vader / verzorger:
Naam moeder / verzorgster:
Beroep moeder / verzorgster:

Er zijn 2 manieren waarop invulling gegeven kan worden aan een vrijwilligerstaak:
• als “echte” vrijwilliger die zich gevraagd dan wel ongevraagd heeft opgegeven om één of meerdere taken te
vervullen = functielid. Deze persoon is zelf of als ouder/verzorger vrijgesteld van een taakplicht;
• het lid zelf of de ouder/verzorger van het lid die verplicht gesteld zal worden een bepaalde taak uit te voeren =
taakplicht.
Ik kies ervoor de vrijwilligerstaak als volgt in te vullen (keuze aangeven)

O

O

als functielid (geef aan in welke taak of taken u geïnteresseerd bent):

□

Trainer / Leider

□

Sponsorcommissie

□

Financiële commissie

□

Activiteitencommissie

□

Kantinecommissie

□

Onderhoudscommissie

□

Toernooicommissie

□

Communicatie/website

□

Wedstrijdsecretariaat

□

Geef hier eventuele eigen suggesties:

via taakplicht (geef aan welke taak of taken u wilt uitvoeren):

□

Kantinedienst

□

Jeugdscheidsrechter

□

Schoonmaak kantine/keuken

□

Schoonmaak sportpark

Sancties bij niet nakomen afspraken n.a.v. taakplicht:
Wanneer de taakplicht op het afgesproken tijdstip niet wordt vervuld, dan wordt aan het lid resp. de ouder/verzorger
een boete van € 100,00 in rekening gebracht. Het bestuur behoudt zich het recht voor dit bedrag per seizoen te
verhogen. Inning van de boete zal gelijktijdig geschieden met de contributie. Wanneer de boete niet binnen de
betaaltermijn wordt voldaan volgt schorsing van het lid. De opbrengst van deze sanctiemaatregel komt ten goede aan
de algemene middelen.
Meer informatie is de vinden op de website onder clubinfo: Verplichtstelling vrijwilligerstaken
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