
Aanmeldingsformulier (sport)organisatie

Gegevens (sport)organisatie

Naam (statutair)

Postadres

PC / Plaats

Nummer KvK 

Tak van Sport

Cao  n Ja, namelijk  n Nee

Fulltime werkweek                 uur per week

Gegevens bestuur alleen van toepassing voor niet-commerciele (sport)organisaties

 achternaam  voorletters

Voorzitter n M  n V

Secretaris n M  n V

Penningmeester  n M  n V

Gegevens gevolmachtigde / directeur

 achternaam  voorletters

Gevolmachtigde n M  n V

E-mail 

Telefoon

Mobiel

Dienstverlening

Sportkader Nederland neemt de formaliteiten van het werkgeverschap over van de (sport)organisatie  n Ja  n Nee

Sportkader Nederland stelt de (arbeids)overeenkomsten op voor de medewerkers n Ja n Nee

Er is een pensioenregeling van toepassing n Ja n Nee

Sportkader Nederland is door de (sport)organisatie gemachtigd maandelijks automatisch te incasseren  

n Ja, IBAN  n Nee

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld Handtekening 

 gevolmachtigde / directeur

Datum 

Plaats 

Alleen van toepassing voor niet-commerciele (sport)organisaties

Ondergetekenden, zijnde de rechtsgeldig vertegenwoordigers van de (sport)organisatie, machtigen hierbij 

bovengenoemde gevolmachtigde om namens de (sport)organisatie alle handelingen te verrichten met betrekking tot de 

afhandeling en ondertekening van de (arbeids)overeenkomsten met de (sport)organisatie.

• Machtiginggevers dienen conform de registratie Kamer van Koophandel tekenbevoegd te zijn. 

•  Het bestuur van de (sport)organisatie is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van Sportkader Nederland  

omtrent eventuele wijzigingen met betrekking tot de gevolmachtigde. 

Handtekening voorzitter  Handtekening secretaris Handtekening penningmeester 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze servicedesk: T 023-205 50 40   E info@sportkadernederland.nl  
Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website: www.sportkadernederland.nl
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