s.v.p.beide zijden invullen

Voetbalvereniging vv IFC
AANMELDINGSFORMULIER

spelend lid
vrijwilligerslid/rustend lid

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld
Gaarne volledig en in blokletters invullen a.u.b.
Achternaam

Voornaam

Tussenvoegsels

Straatnaam + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Voorletter(s)

Opgericht: 20 oktober 1927
Kon. goedgekeurd: 27 juni 1957
Telefoon: (078) 681 35 52
Correspondentie: vv IFC
Postbus 278
3340 AG H.I. Ambacht
info@ifc-ambacht.nl
Geboortedatum

Nationaliteit

Man
Vrouw

E-mailadres

Telefoon

Mobiele telefoon

1. Aan welke speeldag geeft u de voorkeur?

Zaterdag

Zondag (alleen senioren)

2. Voor meisjes/dames
Aan welke teamsamenstelling geeft u de voorkeur?

gemengd (jongens/meisjes) team

meisjes/damesteam

3. Was u ooit lid van een voetbalvereniging?

ja

4. Sinds wanneer bent u geen lid meer?

nee

Zo ja, welke

ja

nee

Zo ja, welke

ja

nee

KNVB nummer (indien
bekend)

Datum: ..................

5. Lijdt u aan een ziekte, die voor ons van belang is?
IFC is een vereniging waar iedereen welkom is om
te spelen. Zijn er bijzondere omstandigheden waar
we rekening mee moeten houden?

Zo ja, welke

(1) Nieuwe leden, die in het jaar van de aanmelding 11 jaar zijn, of worden, of ouder zijn, moeten een recente pasfoto inleveren
voor hun KNVB spelerspas. Achterop de foto de naam vermelden s.v.p. Zonder pas geen speelbevoegdheid.
(2) Nieuwe leden die in de afgelopen 3 seizoenen spelend lid geweest zijn van een andere voetbalvereniging zijn pas speelgerechtigd
als zij aan de financiële verplichtingen bij deze andere voetbalvereniging hebben voldaan.
(3) De door de KNVB opgelegde boetes bij een rode of een gele kaart moeten door de speler betaald worden.
(4) Het eenmalige inschrijfgeld van € 10,- voor spelende leden wordt bij de eerste incasso van het lidmaatschapsgeld geïncasseerd.

Aldus naar waarheid ingevuld: Datum:

Plaats:

Handtekening:

Soort legitimatiebewijs:

Nummer legitimatiebewijs:

Indien 16 jaar of ouder:

Hierbij machtig ik, (naam rekeninghouder) ................................................................. tot wederopzegging, vv IFC tot het
afschrijven van de verschuldige jaarcontributie van mijn onderstaand genoemde rekening.

Handtekening:

Naam bank:

z

NL64 ABNA 04787 01004 t.n.v. IDO S FOOTBALL CLUB

.o
.z

Lidmaatschappen lopen altijd tot het einde van een seizoen (1 juli tot en met 30 juni); bij tussentijdse opzegging is de
volledige jaarcontributie verschuldigd. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen bij de ledenadministratie
schriftelijk of per e-mail naar ledenadministratie@ifc-ambacht.nl en dient voor 31 mei in ons bezit te zijn.

.

Rekeningnummer (IBAN):

Vrijwilligersbeleid
IFC is een voetbalclub die geleid wordt door vrijwilligers. Van het bestuur tot de
begeleiders van een team zijn het allemaal vrijwilligers die zich inzetten om een
wedstrijd te kunnen spelen. Elke week moeten de wedstrijden gepland worden. Wie
speelt op welk veld en wie heeft hoe lang welke kleedkamer nodig.
Op de wedstrijddag zelf hebben we mensen achter de bar en op het
wedstrijdsecretariaat nodig. Voordat de wedstrijden beginnen zijn terreinmeesters al
bezig met het plaatsen van doelen, cornervlaggen en het klaarzetten van de
limonade. Tijdens de wedstrijden hebben we trainer, scheidsrechters, assistent
scheidsrechters en elftalbegeleiders nodig. En na de wedstrijden de kleedkamers
nalopen. Zonder de hulp van de spelers of de ouders van de spelers (jij dus) is het
niet mogelijk om een elftal te laten voetballen.
Wij verwachten dan ook dat iedereen wil helpen als vrijwilliger. Al is het maar een uur
per week. Omdat iedereen het doet ben je ook niet iedere week aan de beurt (tenzij
je het natuurlijk leuk vindt om te helpen). Het is tenslotte dankbaar werk! En we
proberen het zo te plannen dat je maar een deel van de tijd ingeroosterd bent.
Voor één of meer1 van de volgende taken kun je je inschrijven:
Als je weinig of geen voetbalkennis hebt:
! Leider van een elftal
! Gastvrouw of gastheer op het wedstrijdsecretariaat
! Meedraaien met bardiensten
! Vrijwilliger in de keuken
! EHBO diploma? dan graag als EHBO verlener
! Organiseren van een activiteit
! Terreinmeester bij trainingen of wedstrijden
! Onderhouden van materialen en gebouw
! Lid van een niet-technische commissie
! Websitebeheerder
Als je veel kennis van voetbal hebt:
! Scheidsrechter
! Assistent scheidsrechter
! Lid van een technische commissie
! Jeugdcoördinator
! Trainer/assistent trainer
! Keeperstrainer
naam:
geboortedatum:
ouder/verzorger van:
e-mail:
telefoon:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Maak je interesse kenbaar. In een persoonlijk gesprek kunnen we dan kijken wat je bijdrage is
en hoeveel tijd je er aan kwijt kunt/wilt zijn.

