
Achternaam: Straat:

Voorletter(s): Huisnummer:

Tussenvoegsel(s): Postcode:

Roepnaam: Plaats:

Geboortedatum: Telefoon nr.:

Geslacht:         Man / Jongen Mobiel nr.:

        Vrouw / Meisje E-mailadres:

           Ja         Nee

           Ja         Nee

           Ja         Nee

           Ja         Nee

           Ja         Nee

           Ja         Nee

Vrijwilliger communicatie:            Ja         Nee

           Ja         Nee

Datum:

Handtekening: 

(Ouder of voogd.)

 e Heren / Dames / Jeugdteam

           Ja         Nee

           Ja         Nee

           Ja         Nee

 < Voorkeur team

< Voorkeur team

           Ja         Nee

           Ja         Nee

Scheidsrechter (Met licentie.)            Ja         Nee

Vrijwilliger communicatie:            Ja         Nee

           Ja         Nee

Overige n.l.:

Datum:

Handtekening:

Versie: 28-03-2022

Zaalwachtcoördinatoren:

Ook zoeken met spoed vrijwilligers voor de volgende functies:

Wat heb je afgelopen seizoen als vrijwilligerstaak gedaan?:

Ben je bereid om 2x in de week verplicht te trainen?

Trainer / Coach senioren:

Trainer / Coach jeugd:

Ook zoeken wij naar u als ouder/voogd voor de volgende functies:

Team coachen op zaterdag:

Zaalwachtcoördinatoren:

Wil je komend seizoen een C of CMV team trainen geven?

Wil je in het "Nieuwe" seizoen competitie spelen?

(Dit is naast de vrijwillige vrijdagavondtraining.)

Ben je bereid om in elk willekeurig team te spelen?

PERSOONLIJKE GEGEVENS (Altijd invullen!)

OPGAVE "JEUGD" (Alleen invullen voor jeugd.)

Speelde je "Afgelopen" seizoen competitie?

OPGAVE "SENIOREN" (Alleen invullen door senioren.)

Speelde afgelopen seizoen in het:

Gaat het "Nieuwe" seizoen competitie spelen?:

Wil volgend seizoen één of meerdere taken uitvoeren?      (Onderstaand verplicht invullen!)

Eventuele opmerkingen:

Eventuele opmerkingen:

Lid worden van de activiteitencommissie voor de jeugd:

Organiseren bitterbal- en Tineke van der Zee toernooi senioren / jeugd:

Scheidsrechter en ik ben bereid licentie te halen:

Scheidsrechter:

(Voor organisatie: Sinterklaas jeugd, traktatie bij kampioenschapen senioren en jeugd.)

Inventarisatieformulier
Te laat ingeleverde formulieren kunnen alleen nog verwerkt worden als er nog plaats en tijd is!

Het is verplicht dit formulier volledig in te vullen en mail deze naar: formulieren@setup-ijsselmuiden.nl

LET OP!! Afmelden en/of uitschrijven als lid, moet altijd via de website!

Graag willen we daarom weten wat jouw plannen zijn voor het nieuwe seizoen. Zou je daarom onderstaande gegevens in willen
vullen en deze met enige spoed bij je aanvoerder weer in willen leveren? Dank voor je medewerking!

WichertB
Markering

WichertB
Markering

WichertB
Markering

WichertB
Markering

WichertB
Markering


	Ìnv_Plaats: 
	Ìnv_Telefoon nr: 
	Ìnv_Mobiel nr: 
	Ìnv_Emailadres: 
	Inv_Eventuele opmerkingen_4: 
	Inv_Eventuele opmerkingen_3: 
	Inv_Eventuele opmerkingen_2: 
	Inv_Eventuele opmerkingen: 
	Inv_Eventuele opmerkingen_5: 
	Inv_Datum_01: 
	Ìnv_Postcode: 
	Ìnv_Huisnummer: 
	Ìnv_Straat: 
	Inv_Achternaam: 
	Ìnv_Voorletters: 
	Ìnv_Tussenvoegsels: 
	Ìnv_Roepnaam: 
	Geboortedatum: 
	Man / Jongen: Off
	Vrouw / Meisje: Off
	Inv_Ja-02: Off
	Inv_Ja-03: Off
	Inv_Ja-04: Off
	Inv_Ja-05: Off
	Inv_Ja-06: Off
	Inv_Ja-07: Off
	Inv_Ja-08: Off
	Inv_Nee-01: Off
	Inv_Nee-02: Off
	Inv_Nee-03: Off
	Inv_Nee-04: Off
	Inv_Nee-05: Off
	Inv_Nee-06: Off
	Inv_Nee-07: Off
	Inv_Nee-08: Off
	Inv_Ja-09: Off
	Inv_Nee-09: Off
	Inv_e Heren / Dames / Jeugdteam: 
	Inv_Vrijwillergerstaak gedaan?: 
	Inv_Voorkeur Team-01: 
	Inv_Voorkeur Team-02: 
	Inv_Overige nl: 
	Inv_Eventuele opmerkingen_9: 
	Inv_Eventuele opmerkingen_8: 
	Inv_Eventuele opmerkingen_7: 
	Inv_Eventuele opmerkingen_6: 
	Inv_Datum_02: 
	Inv_Eventuele opmerkingen_10: 
	INLEVEREN VOOR 10 APRIL 2022: INLEVEREN VOOR 10 APRIL 2022
	Inv_Ja-12: Off
	Inv_Nee-12: Off
	Inv_Nee-13: Off
	Inv_Ja-13: Off
	Inv_Ja-01: Off
	Inv_Ja-10: Off
	Inv_Nee-10: Off
	Inv_Ja-11: Off
	Inv_Nee-11: Off
	Inv_Ja-14: Off
	Inv_Nee-14: Off
	Inv_Ja-15: Off
	Inv_Nee-15: Off
	Inv_Ja-16: Off
	Inv_Nee-16: Off


