
 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap voetbalvereniging Oostergo  

Ik ben   0 Nieuw lid vanaf 16 jaar  

0 Ouder/verzorging van nieuw lid tot en met 15 jaar  

Overschrijving van andere vereniging van toepassing: 0 ja 0 nee  

 

Persoonlijke gegevens nieuw lid:  

Naam:    ………………………………………………………………………………  

Adres:     ………………………………………………………………………………  

Postcode en Woonplaats  ………………………………………………………………………………  

Tel (vast en/of mobiel):  ………………………………………………………………………………  

E-mail (ook evt. van jeugdlid)  ………………………………………………………………………………  

Geboortedatum:   ………………………………………………………………………………  

 

Voor seniorenleden en juniorleden vanaf 16 jaar geldt dat naast het aanmeldingsformulier een kopie 

van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) moet worden ingeleverd in verband 

met de aanmelding bij de KNVB.  

Attentie ouders  

Oostergo acht u als ouder(s)/verzorger(s) mede verantwoordelijk voor de leiding en begeleiding 

van uw kind tijdens de wedstrijden en de trainingen.  

 

Vrijwilligerstaken  

Oostergo is een vereniging van leden, voor leden en door leden. Een bijdrage leveren aan de 

vrijwilligerstaken binnen de vereniging vormt daarom onderdeel van het lidmaatschap.  

Ik maak een keuze uit onderstaande vrijwilligerstaken (meerdere keuzes mogelijk) NB: Voor 

juniorleden tot en met 16 jaar, leveren de ouders/verzorgers deze bijdrage.  

0 Meehelpen met het organiseren en uitvoeren van activiteiten (zoals toernooien, feestavonden, 

evenementen en jeugdactiviteiten).  

0 Het uitvoeren van onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden.  

0 Ik stel mij beschikbaar als leider.  

0 Ik stel mij beschikbaar als vrijwilliger voor de kantine.  

 

Inschrijven is alleen mogelijk wanneer een keuze is gemaakt.  

Over de concrete invulling van de keuze neemt de vereniging contact met u op.  

 

Het uitvoeren van vrijwilligerstaken is op eigen risico. Eventuele bijzondere 

gezondheidsomstandigheden kunt u melden bij de ledenadministratie.  



Contributie per maand  

 

Categorie  Leeftijd  Per maand 

 

A-selectie  nvt  €15 

B-selectie (2e & 3e) nvt  €14 

Dames   nvt  €10 

Leeftijd 13 t/m 19 jaar   €11 

Leeftijd t/m 12 jaar   €8 

 

 

Machtiging voor automatische incasso van de contributie  

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan VV Oostergo om de contributie 

per maand automatisch af te schrijven en onderschrijft de keuze een bijdrage te leveren aan de 

vrijwilligerstaken binnen de vereniging.  

 

Wij verzoeken u dit formulier te ondertekenen en beide formulieren in te leveren bij de 

ledenadministratie: 

 

Ineke Kooistra 

Grienewei 5  

9131 EA Ee 

e-mail: info@vvoostergo.nl 

 

IBAN rekeningnummer:  .………………………………………………………………………..  

 

Ten name van:  

 

…………………………………………………………………………  

 

Naam en voorletters:  

 

…………………………………………………………………………  

 

Adres:  

 

…………………………………………………………………………  

 

Postcode en woonplaats:  

 

…………………………………………………………………………  

 

Datum:  

 

…………………………………………………………………………  

 

 

Naam:  

 

 

Handtekening:  

 

 


