
 

                    Ledenadministratie zvv ONR 
                    Harm Jan Postema 
                    Tonkensven 11 
                    9302 EA Roden  
                    ledenadministratie@vvonr.nl 
 

  

Dit formulier graag volledig ingevuld retour aan Harm Jan Postema, Tonkensven 11, 9302 EA Roden 

AANMELDINGSFORMULIER   

Achternaam*  : ……………………………………………

… 

Geslacht*   :  Man    Vrouw 

Voorletter(s)*  : ……………………………………………

… 

Roepnaam  : …………………………………………………. 

Adres*   : ……………………………………………

… 

Postcode*  : …………………………………………………. 

Woonplaats*  : ……………………………………………

… 

Geboortedatum* : …………………………………………………. 

Nationaliteit : ……………………………………………

… 

Telefoonnummer

  

: …………………………………………………. 

Mobiel  : ……………………………………………

… 

IBAN*   : …………………………………………………. 

Email* : ……………………………………………………………………..    

Lid voor* :  Veldvoetbal         G-voetbal                   Zaalvoetbal               

 Zaal recreatief     Niet-spelend lid        Biljart-vereniging   

     
KNVB-relatiecode, indien bekend    :  ………………………………………………. 

Vorige vereniging (laatste 3 jaar) :  ……………………………………………….          futsal   veldvoetbal  
(Indien van toepassing, wordt digitaal de overschrijvingsprocedure gestart)   

 
Vrijwilligerstaken, waarvoor wij u kunnen benaderen: 

  Bardienst op de ochtend (8-11 of 11-14)   Bardienst op de middag 

  Leider/ster van een jeugdteam   Trainer van een jeugdteam 

  Coördinator van een jeugdgroep   Spelbegeleider jongste jeugd 

  Coördinator van een vrijwilligerstaak   Activiteitencommissie 

  Schoonmaakploeg (kleedkamers)   Klusploeg 

  Scheidsrechter jeugd of senioren                     Functie in jeugd- en/of algemeen bestuur 

  Afkopen 50 Euro   Anders: ……………………………………………… 
 
Indien u vragen heeft over van één van bovenstaande functies, dan kunt u contact opnemen met de 
ledenadministratie (ledenadministratie@vvonr.nl) 
 
Voor spelers van de JO13 t/m JO19 en seniorenteams vragen we een recente pasfoto of selfie in te sturen! 
 

Ik geef toestemming voor het vermelden van mijn naam, foto, teamfoto op de website 

en/of publiceren van foto’s waar ik op sta voor de op website/social media:  Ja   Nee 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan zvv ONR om met ingang van de 

aanmelding de contributie af te schrijven via automatische incasso. 

 

Ondergetekende verklaart hierbij het document naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te  
gaan met de voorwaarden voor het lidmaatschap van vv ONR.  

Zie de website voor de voorwaarden. 

Plaats     : ……………………………………………………….. Datum :  …………………………………   

Handtekening  : .……………………………………………………………………….....................................  
   (Indien minderjarig naam en handtekening ouder/voogd) 

mailto:ledenadministratie@vvonr.nl

