AANMELDINGSFORMULIER
KNVB / STEUNEND LID VAN KOSC
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de KNVB en eventueel als steunend
lid van de voetbalvereniging KOSC
Uit hoofde van de (vrijwillige) functie moeten diverse personen binnen een vereniging lid zijn van de KNVB.
Denk hierbij onder meer aan jeugdleiders/-trainers, wedstrijdcoördinatoren, bestuursleden.
Zij worden door de ledenadministratie van KOSC aangemeld als vrijwilliger met een bepaalde functie in de
ledenadministratie van de KNVB en krijgen ook een exclusief relatienummer.
De KNVB verplicht namelijk dat (bepaalde) vrijwilligers lid moeten zijn van de KNVB. Dit lidmaatschap is gratis.
Let wel, je bent dan (nog) geen lid van KOSC!
Uiteraard zijn vrijwilligers vrij om aan te geven of ze tevens (steunend) lid van KOSC willen zijn. Hier staat dan
wel een contributieverplichting tegenover van op dit moment € 60. Als lid van KOSC ontvang je automatisch de
KOSC-Proat (incl. presentatiegids), uitnodigingen voor bv. nieuwjaarsreceptie en heb je stemrecht op de
Algemene Ledenvergadering.

Achternaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geslacht:

O Man

O Vrouw

Adres:
Postcode + Woonplaats:
Geboortedatum:
1e Telefoonnummer:
2e Telefoonnummer:
Toestemming voor gebruik emailadres voor het versturen van
informatie over KOSC.

O Wel

O Geen

Emailadres:
Ik wens tevens steunend
lid te worden

O Ja

O Nee

IBAN nr.
Bij deze machtig ik K.O.S.C. te Ootmarsum het verschuldigde contributiebedrag te incasseren, te
weten in oktober van ieder seizoen.
Bij schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap zal de machtiging automatisch vervallen.
Toestemming gebruik foto's en video's
Voor de communicatie op de website, sociale media en andere (lokale) media wil KOSC gebruik
maken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de
vereniging. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Voor dit gebruik
vraagt KOSC je (vrijwillige) toestemming.

O Ja, ik heb wel bezwaar tegen het plaatsen van foto's waar ik op sta.
O Nee, ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto's waar ik op sta
Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld d.d.:
Handtekening,

S.v.p. het volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij Hans Overvelde, Oldenzaalsvoetpad 16
of ledenadministratie@kosc.nl

