
kv. Skonenvaarder AANMELDINGSFORMULIER
EN VRIJWILLIGERS VRAGENLIJST

maart 2008

IN TE VULLEN DOOR NIEUWE LEDEN OF INDIEN < 14 JAAR DOOR HUN OUDERS inleveren bij de ledenadministratie

datum van invullen: Bent u (invuller) nieuw lid of ouder van een jeugdlid? 0  lid             0  ouder van  jeugdlid

achternaam Wat zou u voor onze vereniging willen doen? Indicatie tijdsbesteding
voorletters, tussenv
roepnaam

0 Het vervullen van een bestuursfunctie enkele uren per week
man of vrouw 0 Het helpen bij bestuurlijke taken (secr/penn/ledenadm) enkele uren per maand

0 Een functie in de jeugdactiviteitencommissie 1 uur per week
adres en nummer 0 Het helpen bij het organiseren van jeugdactiviteiten enkele uren per maand
postcode en plaats 0 Samenstellen en redactie van het logboek 1 keer per 2 maanden

0 Een functie in de redactie van de website 1 uur per week
telefoonnummer 0 Een functie in de kantinecommissie 1 dagdeel per maand
mobiel bereikbaar 0 6 - 0 Het helpen bij het schoonhouden van de kantine enkele uren per maand

0 Het incidenteel helpen bij wedstrijden/uitvoeringen 1 keer per jaar
e-mail adres 0 (assisteren bij) het geven van kano-instructie enkele uren per week (seizoen)

0 (assisteren bij) kano-training wedstrijdploeg enkele uren per maand
0 Het verlenen van EHBO diensten bij activiteiten enkele keren per jaar

geboorte datum 0 Het coordineren van alle vrijwilligerswerk 1 uur per week
0 Het coordineren van alle publiciteit via de pers 1 uur per week

huur clubkano     j/n 0 Het helpen bij onderhoud aan gebouw en materieel enkele uren per maand
huur ligplaats      j/n 0 Het helpen bij onderhoud van het terrein enkele uren per week
wedstrijdvaren    j/n 0 Onderhoud aan kano's en kajaks enkele uren per maand

ingangsdatum 
lidmaatschap: Wat ik wel/ook nog voor onze vereniging zou willen doen is:

paraaf invuller

Heeft u nog suggesties voor onze vereniging of aanvullende opmerkingen: 


