
Persoonlijke gegevens

Achternaam Voorletters Roepnaam

Adres

Postcode Woonplaats

Geboortedatum* Geboorteplaats  Geslacht:  Man  Vrouw

Telefoonnummer Mobiel

E-mail

Verzoekt toegelaten te worden als lid van voetbalvereniging SO Soest in de afdeling:

 Zondag  Zaterdag  35+ / 45+  Jeugd  Dames  Zaal  Recreant  Niet spelend lid  Donateur

Eerder gespeeld bij vereniging                                                                                     Seizoen:

* Personen van 12 jaar en ouder dienen een recente en ongebruikte pasfoto bij te voegen en personen ouder dan 16 jaar dienen tevens een   
 kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren.

Machtiging

Ondergetekende machtigt SO Soest tot wederopzegging om jaarlijks, volgens de daarvoor geldende regels, de contributie te 
incasseren. Het bedrag moet worden afgeschreven van

IBAN Naam

Plaats Handtekening rekeninghouder

De eventueel door KNVB aan u of uw kind opgelegde boetes worden niet door SO Soest betaald. 
 

Privacy

Als SO Soest verwerken wij persoonsgegevens en beeldmateriaal om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten te 
kunnen uitvoeren en contact te hebben met onze leden. Beeldmateriaal wordt door SO Soest tevens gebruikt voor publicitaire 
uitingen. 
De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem. Voor relevante informatie inzake privacy verwij-
zen wij naar het privacy statement op www.so-soest.nl. Eventuele vragen hierover kunt u stellen via administratie@so-soest.nl 

Verklaring

Ondergetekende verklaart hierbij het lidmaatschap te accepteren, zoals is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van 
vereniging (zie www.so-soest.nl/huishoudelijkreglement). Indien jonger dan 16 jaar is een handtekening van ouder/verzorger 
verplicht. 

Datum       Handtekening

Lever het  volledig ingevulde formulier met bijlagen in op het clubhuis van SO Soest, Bosstraat 137 te Soest.  
Dit kan op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur bij het (jeugd)bestuur, in het weekeinde bij de dienstdoende man/vrouw van 
dienst, via de interne brievenbus die hangt in de hal naast de kamer “wedstrijdzaken” of digitaal op administratie@so-soest.nl 

Vrijwilligerswerk

Door de aanmelding van uzelf dan wel uw kind als lid van SO Soest wordt verwacht dat u bereid bent om vrijwilligerswerk voor 
de vereniging te verrichten. Wij verzoeken u om ook de achterzijde van dit formulier in te vullen.

 

Invullen door administratie SO Soest

Datum ontvangst      Ingedeeld bij team

Ontvangen door        KNVB-nummer

PASFOTO

Verplicht voor

aanmelden leden 

12 jaar en ouder
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Aanmeldingsformulier

P
ag

in
a 

1 
va

n 
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sportorganisatie SOEST
Postbus 334, 3760 AH  Soest 

Ledenadministratie:
Annette van der Kraats, Tel: 0343 - 491870
E-mail: administratie@so-soest.nl

Opgericht 9 mei 1926



Persoonlijke gegevens

Achternaam Voorletters Roepnaam

Adres

Postcode Woonplaats

Geboortedatum* Geslacht  Man  Vrouw

Telefoonnummer Mobiel

E-mail

Hoe bent u betrokken bij SO Soest?

 Als lid  Via uw kind(eren)

Wat zijn uw hobby's/interesses?

Wat is uw opleiding of beroep?

Doet u al vrijwilligerswerk voor SO Soest?  Ja  Nee

Zo ja, wat doet u?

Bent u bereid (meer of ander) vrijwilligerswerk voor SO Soest te verrichten?

 Zo af en toe  Wekelijks

 Eens per jaar  Nooit/nee

 Eens per kwartaal

 Eens per maand   (zelf invullen)

Aan welke werkzaamheden denkt u dan:

 Bestuurder  Organisatie van activiteiten

 Teambegeleider  Scheidsrechter

 Trainer  Assistent-scheidsrechter

 Materiaalbeheer  Externe contacten/PR

 Onderhoud/klussen  Sponsoring

 Barmedewerker  Website

 Administratie  Gastheer/gastvrouw

 Sportverzorger  Omroeper

 Entreeheffer  Vervoer jeugd

Andere werkzaamheden, passend bij uw specifieke wensen en vaardigheden:

Vanaf welk moment bent u beschikbaar voor genoemde activiteiten?

Om welke reden wilt u niets doen voor SO Soest?

         sportorganisatie SOEST
Inventarisatieformulier Vrijwilligers
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Ingedeeld bij team:

Door SO Soest  

in te vullen


