Machtigingsformulier
lidmaatschap O.S.C.'45
Belangrijk:
Dit inschrijfformulier kunt u op wedstrijddagen (zaterdag of zondag)
inleveren in de bestuurskamer (boven het clubhuis). Een bestuurslid zal
het formulier controleren en in ontvangst nemen.
Belangrijk is, dat uw opgegeven e-mail adres klopt, anders zult u geen
OSC’45 Digikrantje ontvangen met daarin wedstrijdinformatie.
KNVB-nummer:

lidnummer OSC’45:

Nieuwe leden (vanaf D-pupillen) dienen een pasfoto in te leveren voor de KNVB-spelerspas !

Voor leden ouder dan 16 jaar is legitimatie verplicht.
Soort legitimatie:

Verplicht kopie bijvoegen!

Nummer:

Geldig tot:

Formulier ingenomen door:

Datum:

-

-

INCASSOMACHTIGING
Ondergetekende machtigt sportvereniging O.S.C.'45 tot wederopzegging de contributie van zijn / haar
rekening af te schrijven (graag uw rekening niet blokkeren voor automatische incasso).
Niet-voetballende vrijwilligers dienen ook dit formulier in te vullen, maar OSC’45 betaalt het
lidmaatschap van deze leden in het kader van haar vrijwilligersbeleid.
Persoonlijke gegevens lid

(* = doorhalen wat niet van toepassing is)

Achternaam

:________________________________

Geslacht

: MAN / VROUW *

Voornaam

:________________________________

Nationaliteit

:____________________

Straat

:________________________________

Geboortedatum :____________________

Postcode

:________________________________

Geboorteplaats :____________________

Woonplaats

:________________________________

Telefoonnr(s)

Email

:________________________________

(i.v.m. informatieverstrekking naar leden)

:____________________

Vorige vereniging

: ________________________

In welk team/elftal

: __________________

Tot welke datum

: ________________________

Overschrijving : JA / NEE (langer dan 3 jaar)

________________________________________________________________
Aantal termijnen van mijn
Gegevens incassomachtiging
i.v.m. inning contributie #
contributie afschrijving
_________________________________:______________________
IBAN
rekeningnummer :________________________
(aankruisen aub)
O 1x per jaar
Naam bank
:________________________
O per half jaar (2x per jaar)
Naam rekeninghouder :________________________
O per kwartaal (4x per jaar)
Voor voetballende seniorenleden: U kunt hieronder aangeven of u vrijwilligerswerk wilt verrichten.
Vrijwilligerswerk kan leiden tot restitutie van een gedeelte contributie aan einde seizoen (max. € 50,00).
O
Ja, ik wil vrijwilligerswerk doen, bij voorkeur: ________________________
O
Nee
Ondertekend te 's-Hertogenbosch op: ______________________________________________________
Handtekening lid of van één van de ouders bij leden jonger dan 16 jaar: __________________________
Sportpark “De Hambaken” 073-6410505 / www.osc45.nl / IBAN rek.nr.: NL 67 RABO 0175 4194 69
# aanvullende gegevens zijn terug te vinden op de website

Ouder/lid infomatie t.b.v. het vrijwilligersbeleid
Zonder vrijwilligers kan geen enkele club bestaan, ook onze vereniging niet!!!!
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier in te vullen t.b.v. de vrijwilligersinfomatie van onze vereniging.
Het invullen van deze informatie verplicht u niet om ook als vrijwilliger actief te zijn bij OSC'45.
Het geeft OSC'45 inzicht, wat aan vaardigheden onze leden en hun ouders/verzorgers hebben en waar,
indien nodig, vrijblijvend een beroep op u kan worden gedaan.
Wij bedanken u alvast voor het invullen van dit formulier.
Dit vrijwillgersbeleid staat natuur los van het meerijden met het elftal van uw zoon/dochter
en het wassen van de tenue's van het elftal van uw zoon/dochter.

Gegevens vrijwillig(st)er:
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Naam voetballend lid:
Wat is uw beroep:

Heeft u ervaring in het trainen van een team:

JA / NEE

Zo ja, bent u hierin geschoold:
(s.v.p. aangeven over welke diploma('s) u beschikt)

Bent u bereid een team, al dan niet van uw kind(eren), te ondersteunen:
Bent u bereid uw vaardigheden te benutten ten behoeve van onze vereniging:
Kan er een beroep op u gedaan worden ten behoeve van sponsoractiviteiten:
Bent u bereid om als vrijwilliger binnen onze vereniging aanwezig te zijn:

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

(denk hierbij bijvoorbeeld aan sinterklaas, vriendjesdag, toernooien etc.)

Aantal keren per jaar: 1x per jaar

2x per jaar

3x per jaar

indien nodig

Hebt u nog vragen of opmerkingen t.a.v. het vrijwilligerswerk binnen v.v. onze vereniging:

Wij danken u voor uw medewerking.
Het bestuur van OSC'45

