
Aanvraag Lidmaatschap Rijnmond Hoogvliet Sport 
Terrein: Botreep 21 Hoogvliet,  Telefoon 010- 4169300 
Postbus 460, 3190 AK Hoogvliet E-mail: ledenadministratie@rijnmondhs.nl 

 
 

 
Naam   : ……………………………………………………………………… M / V* 

Voorletters     : ………..……………..... .            Roepnaam : ………..….........................………… 
Adres   : ……………………………………………………………………………............................ 

Huisnummer   : ………..……………......             Postcode : ………..……………......................... 

Woonplaats  : ……………………………………………………………………………............................ 

Telefoonnr. 1  : ………..……………......             Telefoonnr. 2 : ………..……………......................... 

Email adres 1   : .................................................................................................................................... 

Email adres 2   : .................................................................................................................................... 

Geboortedatum  : ………..……………   Plaats  : ....................................................... 

Geboorteland   : ........................................................................................................ 

Legitimatienummer : .....................................             Paspoort / Identiteitskaart / Rijbewijs  
Legitimatie verplicht voor kinderen vanaf 11 jaar. 

 
Was u al eerder lid van een voetbalvereniging ? Ja  /  Nee  
Zo ja, welke vereniging was dat:    …………………………………............................ 

  
 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (1 
juli t/m 30 juni) en met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken. 
Dit dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat  of per e-mail aan ledenadministratie@rijnmondhs.nl 
 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, blijft eveneens de contributie voor het gehele jaar 
verschuldigd. 
 
De inschrijfkosten bedragen € 7,50. Bij aanmelding dienen de inschrijfkosten en het eerste halfjaar van de contributie vooruit betaald te 
worden bij de kassa in de kantine. Dit kan zowel contant als per pin. Voor de resterende contributie wordt een factuur toegestuurd.  
Bij een achterstand heeft het bestuur het recht het betreffende lid van deelname aan trainingen en / of wedstrijden uit te sluiten. In geval 
van begunstigers / kaderleden vervallen de rechten. 
 
Rijnmond Hoogvliet Sport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen wij 
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgang met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze 
privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit van de contactgegevens op 
onze website. 
  
Met ingang van het seizoen 2008 - 2009 wordt van een lid (of ouders/begeleiders indien jonger dan 14 jaar) verwacht dat zijn een 
bijdrage leveren als vrijwilliger voor minimaal 16 uur per seizoen. Deze inzet kan eventueel afgekocht worden. De keuze wordt op de 
vrijwilligersovereenkomst aangegeven. 

 
Benodigde bescheiden: 
 
Vrijwilligersovereenkomst (zie achterzijde) Ja  /  Nee * 
 
Legitimatie gezien    Ja  /  Nee * 
  
Jeugdsportfonds aanvragen   Ja  /  Nee * 
  
 
 
 
 

Ondergetekende verklaart met het bovengenoemde akkoord te gaan, 
 
Datum              : …………………..…  Plaats: …………………..………………………….. 
 
Naam                 : ........................................................................................................................................... 
 
Handtekening : ………………………….............................................................................. 

Betaald  
 
Inschrijfgeld € 7.50 
Contributie   € ....... 
 
Paraaf inschrijver : 
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Vrijwilligerswerk ja nee 

Vrijstelling ivm:      

Afkoop      
 
 

Gegevens vrijwilligerswerk 
Uren beschikbaar    Per week Per 2 weken Per maand  Per jaar 

Ik vind het leuk om te helpen bij: 

Bestuurszaken ja nee 
1 Besturen / lid worden van een bestuur     
2 Administratie     
3 Notuleren bij vergaderingen     
4 Sponsor worden     
5 Sponsors werven     
6 PR- activiteiten     
7 Onderhouden van contacten met gemeente of andere verenigingen     
8 Vrijwilligers werven, coachen of begeleiden     

Trainingen en wedstrijden ja nee 
9 Trainingen geven (trainerscursus volgen)     
10 Coördinator worden van een afdeling     
11 Scheidsrechter (scheidsrechterscursus volgen)     
12 Gastvrouw/gastheer bij wedstrijden en/of toernooien     
13 Medische verzorging (arts - fysiotherapie - verzorger)     
14 EHBO     
15 Organisatie van Toernooien     
16 Beheren kledingfonds en lidmaatschap kledingcommissie     
17 Gang en kleedkamer beheer tijdens wedstrijden     
18 Wedstrijdsecretariaat     
19 Ondersteuning bij pedagogisch klimaat     

Accommodatie en Materiaal ja nee 
20 Bardienst bij voorkeur in   ochtend middag avond     
21 Keukendienst  bij voorkeur in   ochtend middag avond     
22 Schoonmaak bij voorkeur in   ochtend middag avond     
23 Materiaalbeheer  bij voorkeur in   ochtend middag avond     
24 Onderhoud van accommodatie / klusjes     

Overige ja nee 
25 Aanmelding van nieuwe leden     
26 Verzorgen van website     
27 Maken van foto's en/of films     
28 Organisatie van activiteiten en festiviteiten     
29 Organiseren van ledenwervingsactiviteiten     
30 Ondersteunen lief en leed commissie     
31 Wassen van tenues/kleding     
32 Anders: 

 
    

 


