AANMELDINGSFORMULIER
Jeugdleden, Voetbalvereniging W.T.O.C.
Persoonsgegevens:
Naam
_____________________________________________________
Adres

_____________________________________________________________

Postcode/Plaats

___________________________________________________________________________

Geboortedatum

___________________________________________________________________________

Telefoonnummer

_______________________________ Mobiel ____________________________________

E-mail adres

___________________________________________________________________________

IBAN

___________________________________________________________________________

KNVB relatienummer _________________________________________________ (alleen bij overschrijving)
Gebruikt uw kind medicijnen?

ja/nee

Overige (medische) zaken die de vereniging moet weten?

______________________________________

-

-

-

-

-

-

Geeft zich hierbij op als lid van voetbalvereniging WTOC.
Aanmelding kan vanaf 5 jaar.
Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt stilzwijgend zonder tegenbericht automatisch met 1 jaar
verlengd.
Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging vóór 1 mei van het lopende
verenigingsjaar bij secretaris Wiebe de Boer, Jan Binneswei 9, 9294 KJ Oudwoude of per mail
(bestuurwtoc@hotmail.com).
Aan dit lidmaatschap zit de verplichting om contributie te betalen. Bij v.v. WTOC kan dit alleen door middel van
automatische incasso en is over het hele verengingsjaar (1 juli t/m 30 juni) verschuldigd. Door het invullen van dit
aanmeldformulier geeft u v.v. WTOC toestemming om de contributie eenmaal per maand automatisch van uw
bank- of girorekening af te schrijven.
U geeft tevens de toestemming in verband met de nieuwe wet AVG, betreffende de persoonsgegevens, voor het
volgende:
1. Uw naam of dat van uw kind(eren) te plaatsen op de web- en/of social media sites van onze vereniging (bijv.
www.wtoc.frl) of andere in- en externe communicatiemiddelen. Het betreft o.a. de naam in of op
wedstrijdverslagen, selectie overzichten, teampagina etc.
2. Op het sportcomplex worden foto’s en filmopnames gemaakt van wedstrijden en evenementen. Het
beeldmateriaal kan worden gepubliceerd en u of u kind(eren) kunnen hierbij in beeld komen. Wij gebruiken het
beeldmateriaal voor wedstrijdverslaggeving, wedstrijdanalyses, promotie van de club en informatievoorziening.
Opmerking: voor media zoals RTV NOF, dag- en sportbladen of andere (social) media geldt een andere wetgeving
en daar heeft het bestuur van v.v. WTOC geen invloed op.
De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van v.v. WTOC in
verband met alle verenigingsactiviteiten. Tevens worden bovengenoemde gegevens doorgegeven aan de KNVB in
verband met de aanmelding van uw lidmaatschap. De adresgegevens worden door de KNVB ook aangewend voor
acties van onder andere KNVB-sponsors en worden tevens ter beschikking gesteld in verband met
onderzoeksactiviteiten.
Door het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben zijn wij als vereniging genoodzaakt om
vrijwilligerstaken voor ieder lid te verplichten. Senioren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervullen van deze plicht,
voor leden onder de 18 jaar zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk. Bijgevoegd opgaveformulier
vrijwilligerstaken dient u daarom samen met het aanmeldformulier in te leveren. Mocht u nog vragen en/of
suggesties hebben over de vrijwilligerstaken, dan kunt u deze stellen aan één van de vrijwilligerscoördinatoren.
Tevens dient u bij uw aanmelding € 10,00 inschrijfkosten te betalen. Dit is inclusief een nieuwe WTOC tas met eigen
initialen. Graag hier de initialen van uw kind invullen die op de tas moeten komen. Initialen: ____________________
Dit formulier samen met het formulier vrijwilligerstaken en € 10,00 inschrijfkosten dient u in te leveren bij de
secretaris, Wiebe de Boer, Jan Binneswei 9, 9294 KJ Oudwoude of mailen naar bestuurwtoc@hotmail.com.

Graag ondertekening bij minderjarigen door ouder/verzorger voor toestemming lidmaatschap,
maandelijkse automatische incasso, nieuwe wet AVG en om uw gegevens door te geven aan de KNVB.

Gegevens ouders:
Naam vader/verzorger
_____________________________________________________
Naam moeder/verzorger
_____________________________________________________
Handtekening ouder/verzorger
Datum
_____________________

_____________________

Registratieformulier voor verrichten vrijwilligerstaken door leden of ouders/verzorgers
Naam:
Mailadres :
Adres:
Ouder/verzorger van:
Spelend in (team):

Eigen team/team van uw kind (doorhalen wat niet van toepassing is)

Vervult reeds de volgende vrijwilligerstaak/taken*:
Doet geen vrijwilligerstaak in seizoen 2019/2020**:
Wil in seizoen 2019-2020 vrijwilligerswerk doen ***:
INLEVEREN FORMULIER:
Het formulier in leveren bij de leider of bij de vrijwilligerscoördinator(en)
Vrijwilligerscoördinator:
Naam:
Tel.nr.
Mail:
Taak

1e
2e
3e
voorkeur voorkeur voorkeur

Dagdeel

Opmerkingen

Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie
Helpen bij een feestavond

nog in te plannen
nog in te plannen

Arbitrage
Scheidsrechter junioren
Assistent scheidsrechter junioren
Scheidsrechter senioren
Assistent scheidsrechter senioren

zaterdag/avondwedstrijd
zaterdag/avondwedstrijd
za.middag/avondwedstrijd
za.middag/avondwedstrijd

Barcommissie
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst

(gemiddeld
(gemiddeld
(gemiddeld
(gemiddeld
(invaller)

1x
1x
1x
1x

per
per
per
per

4
4
4
4

weken)
weken)
weken)
weken)

za. 8.00-13.00
za. 13.00-..-..
wo. 19.00-22.30
do. 19.00-22.30
nog nader te bepalen

Bestuur
Begeleiden parkeren wedstrijd 1e
Wedstrijdverslagen 1e elftal
Beheren website
ICT/beheer+onderhoud computers

zaterdagmiddag bij 1e
zaterdagmiddag bij 1e
div. in te plannen
div. in te plannen

Commissie facilitair (gebouwen)
Schilderwerk
Schoonmaken kleedkamers
Schoonmaken kantine
Diverse schoonmaakwerkzaamheden
Diverse onderhoudswerkzaamheden

div. in te plannen
ma en vrij (overdag)
dagdeel per 6-8 weken
4x per jaar
4x per jaar

Commissie onderhoud velden
Schoonmaken terras
Schoonmaken dugouts
Opruimen zwerfafval
Velden kalken

in
in
in
in

te
te
te
te

plannen
plannen
plannen
plannen

JeugdCommissie
Trainer
Leider
Entree heffen bij thuiswedstrijden 1e elftal
Hulp bij diverse activiteiten rondom jeugd

2 avonden
zaterdagochtend
zaterdag 13.00 - 14.45
div. in te plannen

Kleding /materialen
Hulp bij inname kleding
Hulp bij uitgifte kleding
Materialen onderhouden

tijdens de zomerstop
tijdens de zomerstop
gehele seizoen

Oud en nieuw
Oliebollenactie
Nieuwjaarsloop / nieuwjaarsreceptie

eind december (datum nntb)
1e zaterdag januari

Social media
Bijhouden social media / promoten club
Inzamelen te gebruiken stukjes

wekelijks
wekelijks

SponsorCommissie
Sponsors werven
Contacten onderhouden sponsors
Schoonmaak reclameborden

gehele seizoen
gehele seizoen
in te plannen

ToernooiCommissie
Diverse taken tijdens toernooien
Hulp bij voorbereidingen toernooien
EHBO tijdens de toernooien

mei/juni
div. in te plannen
mei

Vrijwilligerscoördinatie
Verzamelen vrijwilligersformulieren
Ondersteunen en uitzetten vrijwilligerstaken

gehele seizoen
gehele seizoen

Diversen…

* Indien u reeds vrijwilligerwerk doet in seizoen 2019/2020, zet u hier een kruisje. Graag aangeven welke taak/taken u doet.
** Indien u geen vrijwilligerwerk wilt doen in seizoen 2019/2020, zet u hier een kruisje. Dit betekent dat u instemt met een extra contributiebijdrage van € 50,00 per lid.
*** Indien u vrijwilligerswerk wilt doen in seizoen 2019/2020, zet u hier een kruisje. In de lijst moet u uw 1e, 2e en 3e voorkeur aangeven.
De vrijwilligerstaken lopen stilzwijgend door zolang u of uw kind lid van v.v. WTOC blijft.
Mocht u van vrijwilligerstaken willen wisselen, neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator(en).

