AANMELDINGSFORMULIER SPELEND LID
Ondergetekende meldt zich aan als spelend lid van de voetbalvereniging KOSC

Achternaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geslacht:

O Man

O Vrouw

Adres:
Postcode + Woonplaats:
Geboortedatum:
1e Telefoonnummer:
2e Telefoonnummer:
IBAN nr.
Toestemming voor gebruik emailadres voor het versturen van
informatie over KOSC.
Emailadres Seniorlid/ ouders/
verzorgers:

O Wel

O Geen

Emailadres jeugdlid:
Ben je de laatste 3 jaar lid geweest bij een andere club,
geef dan je KNVB nummer door:
Vragen en opmerkingen

Let op! Leden vanaf 11 jaar dienen een pasfoto in te leveren tbv digitale spelerspas (JPG
of PNG bestand). Deze kan gestuurd worden naar ledenadministratie@kosc.nl
Machtiging voor inning contributie
Bij deze machtig ik K.O.S.C. te Ootmarsum het verschuldigde contributiebedrag in drie termijnen te
incasseren, te weten in oktober, januari en april 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.: ____________
Eigen handtekening,
Handtekening ouder of verzorger,

Bij minderjarigen dient dit formulier tevens te worden voorzien van een handtekening van een ouder of verzorger.
S.v.p. het volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij Hans Overvelde, Oldenzaalsvoetpad 16 of
ledenadministratie@kosc.nl

De vereniging steunt op haar vrijwilligers
KOSC is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en nietvoetballers, kortom mensen met een hart voor onze club. Daarom willen we ook de
ouders van onze jeugdspelers meer laten betrekken bij de vereniging.
Zonder een sterke sociale binding kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging.
Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het
voortbestaan van de vereniging. Deze vele handen die het grote werk klein maken,
vormen het fundament, het kloppende hart, van onze club.
KOSC heeft als wens dat ieder spelend lid, of bij een jeugdlid een van zijn/haar
ouders(s) of verzorgers(s), vrijwilligerswerk verricht voor de vereniging.
Dit kan bijvoorbeeld op jaarbasis een aantal dagdelen kantinewerkzaamheden zijn of
een aantal jeugdwedstrijden fluiten. (het rijden naar uitwedstrijden en het wassen van
shirtjes zien we niet als vrijwilligerswerk)
Bij nieuwe leden (onder de 16 jaar in te vullen door de ouder/verzorger)
Naam: ......................................................
Of bij jeugdleden naam ouder(s)/ verzorger(s)
Naam ouder(s)/ verzorger(s): ......................................................................
Welke taken zou u of u als ouder/verzorger eventueel binnen onze vereniging willen
vervullen?
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Coach / leider van een team
Trainer van een team
Scheidsrechter bij jeugd- /seniorenwedstrijd
Bestuurs- / commissielid
Administratief medewerker
Kantine- / keukenmedewerker
Schoonmaakploeg (maandag ochtend en/of vrijdagochtend)
Onderhoudsmedewerker accommodatie
Anders, nl……

O

Geen vrijwilligerswerk, omdat …

O

Opmerkingen: …

Bedankt voor uw aandacht.

Het ingevulde formulier kan worden verstuurd naar vrijwilligers@kosc.nl Er zal
vervolgens zsm contact met u worden opgenomen.

