
                                                                  

 

 
Beste voetballer, ouder, verzorger of speler. 
 
Voetballen bij KMD doe je op vrijwillige basis. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Daarom verwachten wij van onze leden en ouders van 
jeugdleden een inspanning die voor het voortbestaan van een vereniging noodzakelijk is. 
Als jeugdlid zult u voornamelijk “consumeren “ van de vereniging d.w.z. gebruik maken van de faciliteiten die KMD u biedt zoals 
velden, kleedruimten en kantine maar ook van de mensen die het mogelijk maken dat u kunt voetballen (leiders, trainers, 
scheidsrechters, commissieleden, barpersoneel, onderhoudsmensen etc.). 
Als seniorlid of ouder van een jeugdlid vragen wij u te “produceren” voor KMD, of te wel het mogelijk maken van spelen van 
wedstrijden, het organiseren van trainingen, vervoer te verzorgen naar uitwedstrijden, etc. 
Indien u zich kunt vinden in het beleid van KMD dan zijn wij er van overtuigd dat wij u een gezellige en bovenal sportieve 
vereniging kunnen bieden. 
 
Ik begrijp dat er heel veel te doen is rondom de organisatie van trainingen en wedstrijden en zal, als ik hiervoor wordt gevraagd, 
mij graag inzetten voor (minimaal 1 vakje aankruisen): 
 

o Leider zijn van een jeugdteam 
o Bardiensten draaien op doordeweekse avonden 
o Bardiensten draaien op zaterdagmorgen of -middag 
o Keukendienst op zaterdagmorgen of –middag 
o Schoonmaakwerkzaamheden 
o Onderhoudswerkzaamheden (deze vinden voornamelijk in de zomerstop plaats) 
o Lid zijn van de jeugdcommissie 
o Lid zijn van de sponsorcommissie 
o Ik ben in het bezit van trainers diploma: 
o Assistent-trainer voor:  ………….. elftallen 
o Sponsor van een jeugdelftal  
o Fluiten van jeugdwedstrijden (cursus kan in overleg op KMD gevolgd worden) 
o Hebt u al kinderen voetballen op KMD        O Ja  O Nee 
o Voetbalt u nu bij een andere vereniging      O Ja O Nee 
o Bent u in het bezit van EHBO en of AED      O Ja O Nee 
o Ik doe niets voor KMD 

 
Naam,  ouder, verzorger, speler.     : 

Naam kind                                            : 

Geboorte datum                                 :                                                      □  M  -  □ V                                    

Adres    : 

Postcode en woonplaats                 : 

Telefoonnummer en of 06                : 

E-mailadres (duidelijk invullen)       : 

Beroep ouder                 : 

Binnen KMD is altijd behoefte aan specialistische kennis, of het nu gaat om juridische zaken, techniek, computers, marketing, bestuur, etc.  

Om die reden vragen we welke beroepen de ouders hebben om een beeld te hebben van de kennis waar we evt. gebruik van kunnen maken.  

Datum    : 
 
Handtekening   :         
 
Dit formulier dient u persoonlijk in te leveren op KMD let op: dit is een aanmeldformulier geen inschrijfformulier. 
 
Met sportieve groet 
Bestuur van s.v. K.M.D. 
 



                                                                  

 

 

  

 


