
Voetbal Vereniging “Steenbergen”   Gemeentelijk Sportpark 
Postbus 31 Seringenlaan 1  
4651 AA Steenbergen 4651 KS Steenbergen 

E-mail : leden@vvsteenbergen.nl KvK nummer : 40281822     Rabobank:     NL92 RABO 0136 9171 00 

AANMELDINGSFORMULIER 

Achternaam :    ___________________________ 

Voornaam :    ___________________________ 

Voorletters :    ___________________________ 

Adres :    ___________________________ 

Geboortedatum  :    ________________________________ 

Geboorteplaats 

M/V

:    ________________________________

:         man                        vrouw

Nationaliteit :    ________________________________

Postcode :    ___________________________ Tel. + mob. nr. 

Woonplaats :    ___________________________ E-mailadres

:    ________________ / ______________ 

:    ________________________________ 

Bent u al eerder lid geweest van een (voetbal)vereniging  :    ja       / nee 

Zo ja, bij welke vereniging  Naam vereniging :    ___________________________________________ 

KNVB nummer :    ___________________________________________ 

Datum laatste wedstrijd :    ___________________________________________ 

Soort lidmaatschap Kabouters Geboortejaren
Pupillen 
Junioren 

Senioren 

2013 – 2014 (JO7-JO6)
2007 – 2012 (JO8 t/m JO13) 
2001 – 2006 (JO14 t/m JO19) 
2000 en eerder

Trainer/leider 
Duidelijke digitale (pas)foto mailen naar leden@vvsteenbergen.nl

Machtiging om de contributie jaarlijks te innen 

Conform Huishoudelijk Reglement van V.V. “Steenbergen”; art 15 & 16; goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 08 juli 2010. 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging toestemming aan V.V. ”Steenbergen” om bedragen uit hoofde 
van, het voor het betreffende lid van V.V. ”Steenbergen”, geldende contributie en/of door de KNVB opgelegde boetes 
wegens door het lid behaalde gele en/of rode kaarten, af te schrijven van: 

IBAN rekeningnummer :    ________________________________________________________________ 

Naam rekeninghouder :    ________________________________________________________________ 

Handtekening :    ________________________________________________________________ 

Datum :    ___________________________________________ 

Dit formulier samen met vrijwilligersformulier  inleveren in de kantine of via 
leden@vvsteenbergen.nl 

Ingangsdatum lidmaatschap :    ___________________________________________ 

Ingedeeld bij voetbalteam :    ___________________________________________ 

In te vullen door ledenadministratie

mailto:leden@vvsteenbergen.nl
mailto:leden@vvsteenbergen.nl
Jolanda
Getypte tekst

Jolanda
Getypte tekst



Voetbal Vereniging “Steenbergen”    (Opgericht 18 maart 1933) 

Postbus 31 
Gemeentelijk Sportpark 
Seringenlaan 1 KvK :  40281822 
4651 KS Steenbergen Rabo Bank :  NL92RABO0136917100 

VRIJWILLIGERS

Onze vereniging heeft regelmatig behoefte aan vrijwilligers, die de vereniging helpen bij de dagelijkse werkzaamheden. 
Daar waar de overheden steeds meer bezuinigen, willen wij ons verder ontwikkelen en onze voetballers laten 
voetballen.  Jouw hulp is hierbij onontbeerlijk en misschien kan je wel wat uurtjes voor ons vrijmaken en er voor zorgen 
dat je kind, je partner of jijzelf heerlijk kan voetballen in een stabiele, veilige en aangename omgeving én beslist niet 
onbelangrijk, daar waar je zelf heel veel plezier en voldoening aan gaat beleven. 

Vandaar dat wij jullie wat aanvullende, niet verplichte informatie vragen 

Beroep vader/verzorger :    _________________________________________________ 

Beroep moeder/verzorgster :    _________________________________________________ 

Wellicht wil je wel enkele uurtjes vrijmaken:  wat zou je dan het beste uitkomen én wat zou je dan wel willen doen ? 

Ik wil train(st)er worden bij een team ja     / nee voor maximaal   ____   uren per week 
Ik wil leid(st)er worden bij een team  ja     / nee voor maximaal   ____   uren per week 

of wellicht wil je bestuurlijk bezig zijn, helpen bij het (tuin)onderhoud,  als gastheer/-vrouw achter de bar of het 
wedstrijdsecretariaat de vereniging vertegenwoordigen, wellicht activiteiten organisereren, er is beslist nog veel te 
doen (zie bijlage) 

Ik wil  _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Je bent van harte welkom in grote team van enthousiaste vrijwilligers; allen met een BlauwWit-hart op de juiste plaats 

Graag even je naam, dan nemen wij snel kontakt met je op 

Achternaam :    ___________________________ Voornaam :    ___________________________ 

Telefoon :    ___________________________ Mobielnummer :    ___________________________ 

E-mailadres :    ___________________________________________________________________________ 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur en leden v.v. “Steenbergen” 

Dit formulier samen met aanmeldingsformulier  inleveren in de kantine of via 
leden@vvsteenbergen.nl 

mailto:leden@vvsteenbergen.nl


Activiteiten-formulier V.V."Steenbergen" 

Omschrijving alleen samen 

Accommodatie commissie 

Activiteiten begeleider 

Fotograaf 

Gastvrouw / -heer zaterdag 

Gastvrouw / -heer zondag 

Gezond Verstand 

Grensrechter 

Hoofdbestuur 

Jeugdcommissie 

Kantine 

Ledenadministratie 

Leider 

Medische verzorging 

Mini-Supportersvereniging 

Notulist/-e 

Onderhoud binnen 

Onderhoud buiten 

Onderhoud park 

Public Relations 

Scheidsrechter 

Schoonmaken 

Sponsorcommissie 

Supportersvereniging 

Toernooicommissie 

Trainer 

Website

Wedstrijdsecretariaat jeugd 

Wedstrijdsecretariaat senioren 

 ……….. 

 ……….. 
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