
 

Sportpark De Roskamp 
Kerkweg 1 
9439 PG Witteveen  

Witteveense Boys ‘87 
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Inschrijvingspakket   Versie 1.0  

 

Inschrijfformulier nieuwe leden 
 
 
 
 

 

Achternaam*  Tussenvoegsel(s)  
 

Roepnaam  Voorletter(s)*  
 

Straat*  Huisnummer*     
 

Postcode*       Plaats*:  
 

Telefoon     -       Mobiel 0 6 -         
 

Email*  
 

Geslacht*  Man /  Vrouw  Geboortedatum*           
 

Soort lidmaatschap*  Spelend lid /  Niet-spelend lid 
 

Inschrijfdatum           
 
*Verplichte velden 
 
 
Contactgegevens ouders/verzorgers jeugdlid: 
 

Naam  
 

Telefoon     -       Mobiel: 0 6 -         
 

Email  
 
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen. 
 
 

 
 
 

Plaats   
Handtekening 

 
  
Datum           

 
Dit formulier samen met eventueel de incasso machtiging inleveren bij:  

• Kerkweg 1, 9439 PG te Witteveen,  
• of mailen naar: ledenadministratie@witteveenseboys.nl  

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de indeling van spelers in KNVB teams op 
leeftijd, voor de contributie-inning en voor de communicatie tussen vereniging en het lid. Uw gegevens 
worden niet aan derden ter beschikking gesteld.  
Zie www.witteveenseboys.nl/clubinfo/documenten voor de Privacy verklaring van de Witteveense Boys. 
Zie www.knvb.nl voor de Privacy verklaring van de sportbond 

mailto:ledenadministratie@witteveenseboys.nl
http://www.witteveenseboys.nl/clubinfo/documenten
http://www.knvb.nl/
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Doorlopende machtiging S€PA 
 
 
 
 

 

Naam Witteveense Boys '87 
 

Adres Kerkweg 1 
 

Postcode 9 4 3 9 P G Plaats: Witteveen Land: Nederland 
 

Incassant ID N L 8 0 Z Z Z 4 0 0 4 7 7 8 9 0 0 0 0 
 

Machtigingskenmerk1                 
 
1 Machtigingskenmerk wordt door vereniging aangemaakt en kan worden opgevraagd bij de penningmeester. 
 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:  
Witteveense Boys '87 
 
Om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens contributie / donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van: 
Witteveense Boys '87 
 
Ais u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
 
 

Naam  
 

Straat  Huisnummer     
 

Postcode       Plaats  
 

Land  
 

Rekeningnummer (IBAN)                   
 

BIC*            
 
* Geen verplicht veld bij NL IBAN. 
 

Plaats   
Handtekening 

 
  
Datum           
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Taken en vrijwilligerswerk 
 
 
 
 
De vv Witteveense Boys’87 draait volledig op vrijwilligers. Van leden wordt verwacht dat zij 
meehelpen de vereniging draaiend te houden. 
 
Ouders van jeugdleden worden automatisch ingedeeld bij het vervoersschema van de 
uitwedstrijden en bij de bardienst bij thuiswedstrijden van hun kind. Dit schema staat op 
www.witteveenseboys.nl of www.wnbc.nl. 
 
Seniorleden verzorgen zelf het vervoer naar uitwedstrijden. Daarnaast wordt van seniorleden 
verwacht minimaal 2x per jaar te helpen met bardiensten, vlaggen, fluiten, etc. We moeten 
het samen doen, we zijn immers een vereniging! 
 
We komen altijd vrijwilligers te kort. Indien u meer wilt doen voor de club, kunt u dit hieronder 
aangeven, er wordt dan contact met u opgenomen omtrent de invulling. 
 

Bardienst 
Fluiten 
Vlaggen 
Begeleiding (bij vacatures) 
Onderhoudswerkzaamheden 
Bestuur/commissie 
Trainen 
Anders (zelf invullen): Ik wil graag helpen bij:  
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Missie vv Witteveense Boys’87: 
 
“Het doel van de Witteveense Boys is om iedereen die wil voetballen op welk niveau dan ook een 
sociaal en sportief onderdak te bieden bij de club. Dit betekent dat de club zal streven om voetbal 
mogelijk te maken voor mannen en dames van welpen tot en met veteranen, maar ook zal trachten 
activiteiten te ontplooien voor niet meer actief spelende voetballers. 
De club ziet de regio Witteveen als haar werkgebied. 
 
De Witteveense Boys’87 wil een belangrijke sociale ontmoetingsplaats zijn voor Witteveen en directe 
omgeving voor jong en oud, leden en niet-leden. Om dit te bereiken zal de club behalve het 
verzorgen van trainingen en wedstrijden er naar streven om diverse activiteiten te ontplooien die er 
opgericht zijn om mensen samen te brengen. 
 
De Witteveense Boys’87 willen in een sportieve sfeer plezier bieden aan spelende en niet-spelende 
leden, vrijwilligers, ouders en toeschouwers. We gaan respectvol met elkaar om, discrimineren niet 
en zijn loyaal aan de club.” 
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