
Inschrijfformulier Voetbalvereniging ZAP 
Formulier inleveren bij: Louis Verbruggen, Irissenstraat 12, Breezand               

Achternaam  

Voornaam                                                                                    Jongen / Meisje 

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoon  

E-mail adres  

Geb. datum  

Ontvangt u al een clubblad?   ja / nee   

Wij doen een beroep op de ouders voor het vervullen van vrijwilligerstaken. Bij 

uitwedstrijden dient bij toerbeurt gereden te worden. Daarnaast zijn er nog diverse 

andere taken die vervuld kunnen worden. Wilt u hieronder aangeven voor welke taak 

wij u kunnen benaderen? U moet er minimaal 1 aangeven, meer mag ook. Wij zullen 

binnenkort hierover contact met u opnemen en een nadere toelichting geven wat er 

van u verwacht wordt. 

 

0 gastheer/vrouw dagdeel op zaterdag                        

0 gastheer/vrouw dagdeel op zondag 

                                 

0 kantinedienst zondagmorgen of middag 

 0 kantinedienst zaterdagavond                                  

Bij een actieve inzet van iedereen zal uw 

inzet beperkt blijven tot 2 diensten per 

jaar. 

 

 

MACHTINGING 

Naam incassant:  Voetbalvereniging ZAP, Ceresplein 1, 1764 HD Breezand 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Voetbalvereniging ZAP 

om de jaarlijkse contributie van onderstaande bank / girorekening af te schrijven: 

IBAN nummer:   

 

Naam en voorletters ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Betreft:   veldvoetbal / zaalvoetbal, senioren / beiden 

 

Minimaal 1 week voor afschrijving zal hiervan melding worden gemaakt in de ZAP-krant. 

 

Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of 

girokantoor de opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 

De door u afgegeven machtiging komt bij het opzeggen van uw lidmaatschap van ZAP 

automatisch te vervallen. 

 

Handtekening rekeninghouder: ………………………………………………………………… Datum: ……………………………. 



Dit formulier inleveren met een kopie legitimatie van 1 van de ouders/verzorgers. 

 
 

 

Hierbij direct een  mogelijkheid om uw club op een leuke manier te ondersteunen. 

 

Op zoek naar nieuwe vrienden ???? 

 

De Sponsor Bingo Loterij heeft vanaf 5 januari een nieuwe naam: De Vriendenloterij. 

De Vriendenloterij maakt winnen nog leuker. Als u straks een prijs wint, dan winnen 5 vrienden 

die lid zijn van de Vriendenloterij ook een prijs. U mag zelf weten wie u als uw vrienden aanwijst. 

 

Wint u een nieuwe auto dan winnen uw vrienden ook een nieuwe auto. Wint u een taart dan winnen 

u vrienden die ook. De Vriendenloterij besteed de helft van de inleg aan het ondersteunen van 

goede doelen. Hierbij heeft de Loterij zelf een aantal goede doelen geselecteerd. Echter, als 

deelnemer kunt u ook zelf uw goede doel bepalen. ZAP staat net als ruim 2200 andere 

verenigingen ingeschreven. 

 

Kort samengevat de opzet van deze actie: 

-de inleg is wekelijks euro 2,20 

-de helft van deze inleg gaat de kas van de club in 

-de andere helft is bestemd voor geldprijzen die u kunt winnen 

-ook bestaande deelnemers kunnen hun huidige goede doel wijzigen in ZAP Breezand 

 

Wilt u meer hierover weten  kijk dan op www.vriendenloterij.nl of bel Louis Verbruggen 

0223-522271 / 0651-301295. 

http://www.vriendenloterij.nl/

