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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP 
  
 
Achternaam:  ………………………….  Voorletters:   ……………………………… 
 
Voornaam:  ………………………….  Geslacht:   Man / Vrouw  
 
Adres:   ………………………….  Postcode:    ……………………………… 
 
Woonplaats:  ………………………….  Telefoonnummer mobiel:    06-………………………… 

Telefoonnummer vast:         0…….. - …..……………..  
     

Geboortedatum: ………………………….  E-mailadres:   ………………………….. 
Vanaf leeftijd 11 jaar pasfoto meeleveren; bij voorkeur digitaal sturen naar info@svhector.nl! 

 
Kledingmaat jeugd (t.b.v. de kledingcommissie): ……………………………   
 
Ingangsdatum lidmaatschap:     ………………………… 
 
Soort lidmaatschap:     Spelend lid / Steunend lid / Donateur  
 
Indien spelend lid:     Competitie KNVB  /  7tegen7 onderling 
  
IBAN nummer:       ……………………………    
 
Betaling contributie per:               Maand / Kwartaal / Halfjaar 
 
Machtiging: 
De ondergetekende verleent hierbij aan SV Hector, gevestigd te Goor, tot wederopzegging machtiging om van 
bovengenoemd IBAN-nummer automatisch bedragen te incasseren, welke verschuldigd zijn wegens contributie. 
Tevens gaat ondergetekende akkoord dat het lidmaatschap telkens, tot wederopzegging, voor één seizoen wordt 
verlengd. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
 
Privacy: 
De ingevulde gegevens gaan gebruikt worden conform de privacy policy 
  
 
Handtekening:  ……………………………………………….. 
 
Voor minderjarigen is een handtekening van ouder, verzorger en/of voogd verplicht. 
 
 
In te vullen door ledenadministrateur/ penningmeester 
Lidnummer:  ……………………………………………….. 
 
 
DIT FORMULIER  IN GESLOTEN ENVELOP OPSTUREN NAAR:  S.V. Hector 

t.a.v. de ledenadministratie 
Pluvierstraat 1 
7471 HM GOOR 

OF SCANNEN EN DAN MAILEN NAAR: LEDENADMINISTRATIE@SVHECTOR.NL 
 

!! ZIE OMMEZIJDE  !! 
 

mailto:LEDENADMINISTRATIE@SVHECTOR.NL


s.v. HECTOR             Opgericht 23 mei 1923. Aangesloten bij de KNVB.    

  

Pagina 2 van 2 

 

AANMELDINGSFORMULIER VRIJWILLIGERSWERK (niet verplicht in te vullen) 
 
s.v. Hector werkt met bijna allemaal vrijwilligers. Deze vrijwiligers maken het samen mogelijk dat de welpen, 
junioren en senioren de mooie voetbalsport kunnen beoefenen. Voor het organiseren en draaiende houden van 
onze vereniging hebben wij daarbij u hulp hard nodig. Voor wie bereid is/zijn om werkzaamheden voor sv Hector 
te willen gaan verrichten, graag onderstaande invullen (er zijn meerdere antwoorden mogelijk): 
 
LID (IKZELF)   VADER   MOEDER   ANDER   

Beroep /Studie (Lid)  

Beroep Vader  

Beroep Moeder  

Beroep Ander  

De aangeven personen zijn in het bezit van de volgende diploma’s: 

EHBO Lid Vader Moeder Ander 

AED     

BHV     

IVA= Instructie Verantwoord Alcohol Schenken      

Trainersdiploma      

In onderstaande tabel staan de werkzaamheden die de aangegeven personen mogelijk willen verrichten: 
Wij vragen van u, dat u als ouder of als lid, één of meerdere dingen aan te kruisen.  
 
In de tabel is niet opgenomen het rijden naar wedstrijden of bijvoorbeeld het wassen van wedstrijdkleding. Dit is 
vaak per team geregeld en vindt plaats i.o.m. leid(st)ers van het betreffende team. Indien u beroeps of hobbymatig 
uw deskundigheid wil inbrengen bij onze vereniging bestaat tevens de mogelijkheid dit aan te geven.  
 Lid websitecommissie  Lid technische commissie 
 Bardiensten  Trainer/trainster junioren /pupillen 
 Scheidrechter junioren/pupillen  Trainer/trainster senioren/pupillen 
 Scheidrechter senioren  Keeperstrainer 
 Scheidrechter zaalvoetbal  Lid sponsorcommissie  
 Leider/leidster van een team  Lid activiteitencommissie  
 Onderhoudwerkzaamheden   Materiaalverzorging  
 Lijnen trekken   Medische verzorging 
 Gastheer/gastvrouw, ontvangen 

bezoekende teams / scheidsrechters  

 Administratieve werkzaamheden  

 Schoonmaken   Lid Bestuur 
 Wil sponsor worden   Vertrouwenspersoon 
 Overig namelijk: 

Indien u een ander persoon bent als op het aanmeldingsformulier lidmaatschap dan graag deze gegevens invullen: 

Naam                                   : 

Adres                                   : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoonnummer      Vast:                                                      Mobiel: 

Emailadres                         : 

 
Privacy: 
De ingevulde gegevens gaan gebruikt worden conform de privacy policy 
 
DIT FORMULIER  IN GESLOTEN ENVELOP OPSTUREN NAAR:        S.V. Hector 

t.a.v. de ledenadministratie 
Pluvierstraat 1 
7471 HM GOOR 

OF SCANNEN EN DAN MAILEN NAAR : LEDENADMINISTRATIE@SVHECTOR.NL 
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