
 

Voetbalvereniging Vianen Vooruit 
Koebaksestraat 35B 

5434 LC VIANEN 
www.vianenvooruit.nl 

 

 
 
Achternaam: ___________________________________ Voorletters: _________________________________________ 

Roepnaam:  ___________________________________             M    V 

Geb. datum:     -    -       Nationaliteit: ___________________________________  

Vanuit de KNVB zijn wij verplicht aan leden van 16 jaar en ouder een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen. Zonder kan de 
inschrijving niet in behandeling worden genomen. Na verwerking van de gegevens in Sportlink wordt de kopie direct vernietigd. Het BSN 
nummer mag onleesbaar worden gemaakt. 

Adres:   _________________________________________________________________________________________ 

Postcode:                Woonplaats: ______________________________________ 

Telefoon:   vast              Mobiel 

Email adres speler: _________________________________________________@__________________________________ 

Ouder/verzorger (speler jonger dan 16 jaar): ____________________________@__________________________________ 

 
Ben je hiervoor actief lid geweest bij een andere vereniging?:            Ja    Nee 

Zo ja, wat is je KNVB lidnummer (op te vragen bij je vorige vereniging)  __________________________________________ 

 
Welke soort lidmaatschap wordt aangevraagd (de contributie staat binnenkort op onze website) 

Actief lid      Ondersteunend lid     Vrijwilliger (zo ja, welke functie ga je vervullen?)  

_______________________________ Indien vrijwilliger, wil je tevens ondersteunend lid worden?   Ja    Nee 

Door lid te worden van Vianen Vooruit gaat ieder lid een verplichting aan jegens de vereniging, haar vrijwilligers en het team. 
Daarom kan het lidmaatschap slechts per seizoen en na schriftelijke opzegging worden beëindigd. Het seizoen loopt van 1 juli 
t/m 30 juni, opzeggingen dienen vóór 1 juni te zijn gedaan en zijn pas geldig na ontvangst van een bevestiging per brief of e-
mail door Vianen Vooruit. 

 
Voor alle spelers vanaf 11 jaar is een spelerspas verplicht. Daarvoor is een recente digitale pasfoto nodig. Door het tekenen 
van dit formulier ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens in de administratie van Vianen Vooruit en het 
gebruik van opnames tijdens wedstrijden/ evenementen op de website en/of social media, zoals vastgelegd in het privacy 
beleid op http://vianenvooruit.nl/privacy_policy conform de voorgeschreven regelgeving in de Algemene Verordening 
Gegevensverwerking (AVG). 

Handtekening speler:      Handtekening ouder/verzorger: 
Plaats:  _____________________               (indien speler onder 16 jaar is?) 

Datum: _____________________  ________________________    ___________________________ 

INSCHRIJFFORMULIER 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

EVENTUEEL VOETBALVERLEDEN 

SOORT LIDMAATSCHAP 

DIGITALE SPELERSPAS EN DIGITALE GEGEVENSVERWERKING (AVG) 

 

  

  

   



 

 
De betaling van contributie en andere uit het lidmaatschap voortvloeiende financiële verplichtingen zoals bijv. boetes 
worden automatisch afgeschreven. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u uw bank opdracht geven deze te 
storneren. U heeft daarvoor 8 weken de tijd. 

Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan Vianen Vooruit om van het hierna genoemde rekeningnummer de 
vastgestelde contributiebedragen en andere uit het lidmaatschap voortkomende bedragen zoals boetes af te schrijven. 

Mijn rekeningnummer (IBAN) is:  ___________________________________________________________ 

Handtekening rekeninghouder:   ___________________________________________________________ 

 
Vianen Vooruit is een vereniging waarin plezier, saamhorigheid en respect de drie kernwaarden zijn. Een vereniging die draait 
op bijna alleen maar vrijwilligers. Lid worden van Vianen Vooruit doe je niet alleen door je contributie te betalen. Lid worden 
doe je ook door iets toe te voegen aan de vereniging om samen die drie kernwaarden te borgen. Bijna iedereen die bij de 
club is betrokken (de voorzitter, de trainers, kantinemensen, wedstrijdsecretariaat etc.) doet dit vrijwillig. Omdat het nodig is, 
maar vooral omdat het fijn is om iets voor de vereniging te doen. Je doet nuttig en belangrijk werk en je leert ook nog eens 
andere mensen kennen.  

 

Spelers, ouders, opa’s en oma’s. Wie wil kan meehelpen om deze vereniging bloeiend en levend te houden. Graag zelfs. We 
willen daarom graag weten wat de vaardigheden zijn van je ouders. Kunnen die goed organiseren? Zijn ze handig met Excel? 
Vinden ze het leuk om een paar uurtjes achter de bar te staan of een keertje te helpen bij een kamp? Laat het ons weten. Alle 
handen zijn welkom. Op onze website hebben we vacatures staan die we graag willen invullen. Dit zijn vaak taken voor 
langere termijn.  

Functies waar we (bijna) altijd naar op zoek zijn: 

- Scheidsrechters 
- Ondersteuning in een van onze vele commissies. 
- Organisatie van toernooien voor jeugd- of G-voetbal / Organiseren van activiteiten 
- Begeleiding van een team 
 
Kijk ook eens op de website welke vacatures we op dit moment hebben: http://vianenvooruit.nl/Vacatures. Wij vragen jou 
om onderstaande vragen te beantwoorden:  

Ja, ik vind het goed dat de vrijwilligerscommissie contact met mij opneemt om samen te kijken wat ik voor Vianen 
Vooruit kan betekenen 

Ik heb zelf wel een idee waar ik Vianen Vooruit mee zou kunnen helpen: 
 
Nee,  

Ja, ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

BETALING 

VRIJWILLIGER BIJ VIANEN VOORUIT 

Ouders van jeugdleden dienen er rekening mee te houden dat ze onder andere ingeroosterd worden voor het vervoer 
naar de uitwedstrijden en voor het draaien van kantinediensten op zaterdag.  

Inschrijfformulier volledig ingevuld, met digitale pasfoto (vanaf 11 jaar) sturen naar: ledenadministratie@vianenvooruit.nl
 of inleveren op onderstaand adres. 

Voor contact Jeugd: Judith Eltink |Vaandelstraat 5, Vianen |06 – 17056248  
Voor contact Senioren / Dames: Marcel Spanjersberg | Sebastianusweg 13, Vianen | 06 – 13664964 

 

 

 


