Intakeformulier FC
Winterswijk
Dit formulier dient als intakeformulier voor nieuwe leden en hun
ouders/verzorgers. Zij krijgen hierbij een toelichting over wat voetballen &
vrijwilligerswerk bij FC Winterswijk inhoud. Ook voor andere leden of niet-leden die
mogelijk vrijwilliger willen worden kan dit formulier gebruikt worden.
Toelichting/ achtergrond:
FC Winterswijk is op 1 juli 2013 opgericht , en is ontstaan door de fusie van de
voetbalverenigingen vv.Winterswijk, SKVW en WVC
FC Winterswijk drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers.
Zonder inzet van vrijwilligers kan er geen voetbalplezier zijn voor bij FC Winterswijk.
Iedere bijdrage aan vrijwilligerswerk, hoe klein dan ook, is belangrijk voor het op een
gezonde wijze voortbestaan van FC Winterswijk.
Het uitgangspunt daarbij is dat we het voetballen bij FC Winterswijk zoveel mogelijk
voor iedereen bereikbaar maken en dat een ieder meewerkt om de nieuwe
verenigings identiteit op de juiste wijze vorm te geven.
Sporten in teamverband is vooral samenwerken, niet alleen in het veld maar ook
daarbuiten. Samen werken, samen FC Winterswijk opbouwen en samen succesvol
zijn.
Door de groei & grootte van FC Winterswijk, en het maatschappelijk gegeven dat
mensen steeds minder tijd hebben, zijn wij binnen FC Winterswijk genoodzaakt tot
verbetering van het vrijwilligersbeleid.
Vandaar dat wij u op deze wijze benaderen, voor het opzetten van een database van
onze spelende en niet spelende leden en ouders/ verzorgers van leden.
Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kan u terecht bij:
- Gerrit te Kolste, tel. 0543-518696, e-mail: gtekolste@xs4all.nl
- Wim Geessink, tel. 0543-522093, e-mail: wm.geessink@hetnet.nl
Graag dit formulier ter plekke invullen of stoppen in de daarvoor bestemde bus voor
de jeugd, buiten bij de ingang van de kantine op Jaspers
Ook kan u het formulier scannen en doorsturen per mail naar: f.assink@upcmail.nl

Voor informatie over de club, zie onze site: www.fcwinterswijk.nl

GEGEVENS NIEUW LID:
Achternaam

Voorletters

Roepnaam

M/V

Geb. Datum

Postcode

Adres

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Nationaliteit

Heeft u
voorheen
gevoetbald:
ja/nee

Indien ja; waar &
welke vereniging

GEGEVENS VADER/VERZORGER NIEUW LID:
Achternaam

Voorletters

Roepnaam

M/V

Geb. Datum

Postcode

Adres

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Nationaliteit

Werkzaam bij

Werkzaam als

Hobby’s
Soort vrijwilligerswerk dat u zou willen doen:
oKantine/keuken/bar
oLeider
oCoördin./bestuurlijk/admini oOnderhoud velden
strie
oTrainer
oRedactie clubblad
oSchoonmaakploeg
oSocial media/website
oScheidsrechter
oToezicht/terreinbeheer
o
oTechnisch onderhoud

Anders te weten:

Opmerkingen/ aanbevelingen/ ideeën:

oGrensrechter
o
oassist. activiteiten/toernooien
oEHBSO/verzorging
oAssist. Kleding/materiaal
oMaakt mij niet uit

GEGEVENS MOEDER/VERZORGER NIEUW LID:
Achternaam
Voorletters
Roepnaam

M/V

Geb. Datum

Postcode

Adres

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Nationaliteit

Werkzaam bij

Werkzaam als

Hobby’s
Soort vrijwilligerswerk
oKantine/keuken/bar
oCoördin./bestuurlijk/ad
ministrie
oTrainer
oSchoonmaakploeg
oScheidsrechter
o
Anders te weten:

dat u zou willen doen:
oLeider
oGrensrechter
o
oOnderhoud velden
oRedactie clubblad
oSocial media/website
oToezicht/terreinbeheer
oTechnisch onderhoud

Opmerkingen/ aanbevelingen/ ideeën:

oassist activiteiten/toernooien
oEHBSO/sportverzorging
oAssist. Kleding/materiaal
oMaakt mij niet uit

GEGEVENS OPA/OMA/ANDER FAMILIELID (of mensen uit uw directe
omgeving):
Achternaam
Voorletters
Roepnaam

M/V

Geb. Datum

Postcode

Adres

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Nationaliteit

Werkzaam bij

Werkzaam als

Hobby’s
Soort vrijwilligerswerk dat u zou willen doen:
o Kantine/keuken/bar
oLeider
oCoördin/bestuurlijk/
oOnderhoud velden
administrie
oTrainer
oRedactie clubblad
oSchoonmaakploeg
oSocial media/website
oScheidsrechter
oToezicht/terreinbeheer
o
oTechnisch onderhoud
Anders te weten:

oGrensrechter
o
oAssist activiteiten/toernooien
o EHBSO/sportverzorging
oAssist. kleding/materiaal
oMaakt mij niet uit

Opmerkingen/ aanbevelingen/ ideeën:

Aldus naar waarheid ingevuld

Datum:

Handtekening (ouders/ verzorgers)

Handtekening namens FC Winterswijk

