V.C. VLISSINGEN

Postbus 527
4380 AM Vlissingen
Telefoonnummer clubgebouw 0118-850982
Bankrekeningnummer NL48 RABO 0151 2283 02

INSCHRIJVING
MAATJE VAN V.C.
VLISSINGEN

V.C. Vlissingen is er bijzonder trots op dat de jeugdafdeling van de club de laatste jaren erg hard groeit.
Met de positieve inzet van vrijwilligers, spelers en sponsors bouwen we elke week weer aan een betere
jeugdafdeling. Hiervoor zijn we constant op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers op allerlei vlak, maar
zoeken we ook fondsen om extra activiteiten voor de jeugd te kunnen organiseren die het sociale
aspect met het voetbal verbinden. Daarom vragen wij u om de jeugd van V.C. Vlissingen financieel te
helpen en ons zo dat steuntje in de rug te geven waardoor we onze jongens en meisjes net dat beetje
extra kunnen bieden wat ze in onze ogen verdienen.
Vanaf 2011 is bij V.C. Vlissingen ingezet op kwaliteit, het met plezier beter maken van de spelers. Dit
doen we onder andere door:








zoveel mogelijk gediplomeerde jeugdtrainers op te leiden via de KNVB.
begeleiding aan de teams te bieden altijd door minimaal 2 personen (leider + trainer).
werken aan kruisbestuiving tussen de senioren en de jeugd door een scheidsrechter-programma;
tenues ter beschikking te stellen voor ieder jeugdelftal, die worden gewassen door de vereniging;
elke dag te werken aan het besef dat respect voor elkaar , de tegenstander, de scheidsrechter en
het voetbalspel het allerbelangrijkste is;
discipline mee te geven rondom de activiteiten, zoals b.v. douchen verplicht te stellen;
extra activiteiten te organiseren die het sociale aspect met het voetbal verbinden.

Waar willen we de donaties van het Maatje van V.C. Vlissingen voor gebruiken?

We merken dat we groeien met groeistuipen waardoor we te maken hebben met onverwachte uitgaven
van formaat, bijvoorbeeld voor materiaal. Met de donaties willen we dat kunnen opvangen zodat we een
constantere kwaliteit kunnen bieden.
Hoe wordt je Maatje van V.C. Vlissingen?

U kunt zich opgeven door dit inschrijfformulier in te vullen en in te leveren in de kantine.

U bent dan voor een jaar lid. Om het lidmaatschap op te zeggen dient er 2 maanden voor de afloop van
uw lidmaatschap schriftelijk opgezegd te worden bij onze penningmeester (Postbus 527, 4380 AM
Vlissingen of vcvliss@zeelandnet.nl), anders wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

Als Maatje van V.C. Vlissingen betaalt u één maal per jaar € 50,00. U kunt dit bedrag contant betalen in
de kantine of u kunt het overmaken op bankrekeningnummer NL48 RABO 0151 2283 02 met
vermelding van uw naam t.a.v. Maatje van V.C. Vlissingen.
NAAM

…………………………………………………………………………………………………….

POSTCODE/WOONPLAATS

…………………………………………………………………………………………………….

MAILADRES

……………………………………………………………………………………………………

ADRES

TELEFOON

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de vereniging om per (datum)
…..-…..-20… een bedrag van € 50,- per jaar van
bank/gironummer ………………………………………………………………………..…………………….. af te schrijven.
T.n.v.: ……………………………………………………………………………………… Te: ……………………………………………
Datum: ……-…….-20…….
Handtekening:…………………………………….....
Inleveren in de kantine

