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AANMELDFORMULIER VOETBALVERENIGING MSC-AMSLOD 

 

Naam    Voorletters    

Roepnaam    Adres    

Postcode    Woonplaats    

Man/Vrouw    Geboortedatum    

Geboorteplaats    Nationaliteit    

Telefoonnummer    BSN nummer    

Soort lidmaatschap  

SPELEND LID*  NIET SPELEND LID*  7 x 7 COMPETITIE * DONATEUR* 

 
*(doorhalen wat niet van 
toepassing is)  

E-mailadres (evt. van ouders/verzorgers): 
  
 

  

Voor leden van 16 jaar en ouder geldt tevens dat een kopie van een geldig 

legitimatiebewijs moet worden bijgevoegd ! 
  

Type legitimatiebewijs  Paspoort/ID kaart/Rijbewijs *  *(doorhalen wat niet van 
toepassing is)  

Nummer paspoort      

Nummer ID Kaart      

Nummer rijbewijs      

  

Contributie  

IBAN nummer (verplicht!)      

Naam rekeninghouder      

Betalingstermijn*  Per kwartaal  
Per jaar (€ 5,- korting)  

*(doorhalen wat niet van 
toepassing is)  

Incassant ID  NL43ZZZ400451470000  (ID waaronder MSC incasseert)  

  

  

Heb je eerder gevoetbald?  Ja      /     Nee*  *(doorhalen wat niet van 
toepassing is)  

Zo ja, bij welke vereniging(en)?    

Wanneer speelde je je laatste 
officiële duel?  

Datum:   
 

(Wanneer dit bij een andere vereniging was en korter dan een jaar geleden, dan heb je 

overschrijving nodig)  
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Toestemming gebruik fotomateriaal 
Bij onze vereniging laten wij via onze website en via Social Media met foto’s en video’s zien waar 
we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld 
tijdens wedstrijden, trainingen en teamactiviteiten. Ook u of uw zoon/dochter kan op deze foto’s 
(en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met de beelden. Toch vinden 
we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s.. Het is 
goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van u of uw  kind gebruikt worden. 
Ik geef MSC-Amslod wel/geen* toestemming voor het gebruik van foto’s.  
*Doorhalen wat niet van toepassing is.  

  

Vrijwilligerstaken  

Welke vrijwilligerstaak zou je 
als ouder/verzorger 
willen/kunnen uitvoeren voor 
een team of voor de club?  

    

   

Voorwaarden  
Door ondertekening van dit formulier machtig je MSC-Amslod om de verschuldigde contributie 
automatisch te incasseren van het hierboven genoemde bank- of gironummer. De contributie zal 
worden geïnd met ingang van de eerstkomende kwartaal. Deelname aan wedstrijden/trainingen is 
pas mogelijk na ontvangst van een geldig KNVB lidnummer.  
  

Voor leden jonger dan 18 jaar   

(handtekening ouder of gemachtigde)   

  

Meppel, (datum) ……………………………….                          Meppel, (datum) ……...…………………………………   

  

Handtekening:                                                                     Handtekening:   

 

 

………………………………………………………                                ….…………………………………………………………..  

Alleen compleet ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen!  

Opzeggen van het lidmaatschap?   

Dit kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie: ledenadministratie@mscmeppel.nl. Bij 

opzegging gedurende het seizoen, is betaling van de contributie tot het einde van het dan nog 

lopende seizoen verplicht. 

Nb. Een voetbalseizoen bij MSC-Amslod begint op 1 juli van een lopend jaar en eindigt op 30 juni in 
het daaropvolgende jaar. 

Meer informatie 

www.mscmeppel.nl 

http://www.mscmeppel.nl/
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Inventarisatielijst 

Als vereniging zijn wij grotendeels afhankelijk van vrijwilligers. Wij zijn dus ook altijd op zoek naar 

mensen die ons kunnen en/of willen helpen. Dat kunnen bijvoorbeeld jeugdleden zijn die een 

pupillenwedstrijd fluiten, seniorleden die een bestuurstaak uitvoeren of zitting hebben in een 

projectgroep of commissie, maar ook ouders/verzorgers die MSC vrijwillig willen helpen. 

Om goed in beeld te brengen welke kwaliteiten er rondlopen bij MSC, willen wij graag van onze 

leden maar ook van hun ouders/verzorgers een aantal zaken weten. De informatie die dit oplevert 

kan in de toekomst wellicht gebruikt worden wanneer bijzondere expertise is gewenst. Wij hopen 

dan ook dat u/jullie even kort de tijd willen nemen onderstaande vragen willen beantwoorden. 

Vanzelfsprekend gaan wij discreet om met de gevraagde gegevens. 

  

Naam speler/speelster:  
(alleen invullen ouder 
dan 16 jaar) 

  

In bezit van BHV 
(bedrijfshulpverlening) 

ja / nee*  Doorhalen wat niet van 
toepassing is 

Mag AED bedienen  ja / nee   Doorhalen wat niet van 
toepassing is 

In bezit van EHBO-
diploma 

ja / nee*  Doorhalen wat niet van 
toepassing is 

Opleiding 
(die gevolgd wordt) 

 
 
 

Hobby’s naast voetbal  
 
 

 

Naam ouder / verzorger 1   

In bezit van BHV 
(bedrijfshulpverlening) 

ja / nee*  Doorhalen wat niet van 
toepassing is 

Mag AED bedienen  ja / nee   Doorhalen wat niet van 
toepassing is 

In bezit van EHBO-diploma ja / nee*  Doorhalen wat niet van 
toepassing is 

Opleiding: 
 

 
 
 

Beroep:  

Hobby’s / interesses  
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Naam ouder / verzorger 2   

In bezit van BHV 
(bedrijfshulpverlening) 

ja / nee*  Doorhalen wat niet van 
toepassing is 

Mag AED bedienen  ja / nee   Doorhalen wat niet van 
toepassing is 

In bezit van EHBO-diploma ja / nee*  Doorhalen wat niet van 
toepassing is 

Opleiding: 
 

 
 
 

Beroep:  

Hobby’s / interesses  
 
 

 

 

 


