Mutatieformulier voetbalvereniging M.V.C.’19
O Nieuw lidmaatschap (tezamen met machtiging tot automatische incasso en
pasfoto (vanaf de O12-pupillen) verplicht in te leveren).
O Opzegging lidmaatschap.
O Wijziging huidige gegevens.

Voornaam (voluit):

.

Voorletters:

.

Tussenvoegsel:

.

Achternaam:

.

Adres (voluit):

.

Postcode:

.

Woonplaats:

.

Geboortedatum en -plaats:

.

Geslacht (m/v):

.

Tel.nr.:

.

E-mail adres:

.

Vrijwilligersfunctie(s):

.

Spe(e)l(st)er G (j/n):

.

Reeds eerder lid bij:

.

Giro-/bankrekeningnr.:

.

Hierbij geef ik toestemming mijn pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het
vervaardigen van de KNVB spelerspas door Sdu Identification en gedurende de geldigheid
van de spelerspas te bewaren.
Datum:

Handtekening speler:

Handtekening (voogd van)
(nieuwe) lid M.V.C.’19:

Betreffend formulier is, volledig ingevuld (pagina 1 t/m3) en correct ondertekend, in te
leveren bij de ledenadministrateur, te weten:
René Boots, Schoorveld 8 te 5993 NB Maasbree
Tel.nr.: (077) 465 13 76 en E-mail: rloekie@cs.com

1 van 3

Automatische incasso M.V.C.’19
O Machtiging automatische betaling aan voetbalvereniging M.V.C.’19
(verplicht bij nieuw lidmaatschap).
O Intrekking afgegeven machtiging tot automatische betaling.

betaling contributie, eventuele boetes en/of administratieve kosten
bij automatische betaling

Bank-/gironummer:

.

Naam rekeninghouder:
(zoals op bank-girorekening staat)

.

Machtiging t.b.v. het volgende lid van M.V.C.’19:
.
Handtekening rekeninghouder:
(voor machtiging of intrekking automatische incasso)

.

Datum:

.

Betreffend formulier is, volledig ingevuld (pagina 1 t/m3) en correct ondertekend, in te
leveren bij de ledenadministrateur, te weten:
René Boots, Schoorveld 8 te 5993 NB Maasbree
Tel.nr.: (077) 465 13 76 en E-mail: rloekie@cs.com
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Vrijwilligers bij MVC’19:
MVC’19 is een vereniging waarin plezier, saamhorigheid en respect de drie kernwaarden zijn. Een
vereniging die draait op bijna alleen maar vrijwilligers. Lid worden van MVC’19 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:
- Medewerkers in de kantine op zaterdagochtend. (Hoeft zeker niet wekelijks, maar
bijvoorbeeld 4 ochtenden per jaar).
- 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://mvc19.nl/vacatures/.
Wij vragen jou om onderstaande vragen te beantwoorden:
0

Ja, ik vind het goed dat de vrijwilligerscommissie contact met mij opneemt om samen
te kijken wat ik voor MVC’19 kan betekenen.

Ik heb zelf wel een idee waar ik MVC’19 mee zou kunnen helpen:
0 Nee
0

Ja, ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Ik ga akkoord met de privacy policy zoals beschreven in het document “MVC19 Privacy policy”, inzichtelijk op onze
website www.mvc19.nl.

Betreffend formulier is, volledig ingevuld (pagina 1 t/m 3) en correct ondertekend, in te leveren bij de
ledenadministrateur, te weten:
René Boots
Schoorveld 8 te 5993 NB Maasbree
Tel.nr.: 077 - 465 13 76 en E-mail: rloekie@cs.com
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