
   SV BERNARDUS 
 
   O  AANMELDINGSFORMULIER* 
   O  MUTATIEFORMULIER* 

O AFMELDINGSFORMULIER* 
 

 

 

ACHTERNAAM ………………………………………….. GESLACHT man/vrouw* 

VOORLETTERS …………………………………………… ROEPNAAM …………………. 

ADRES  ………………………………………….. GEB. DATUM …………………. 

POSTCODE ………………………………………….. TELEFOON ………………… 

WOONPLAATS ………………………………………….. MOBIEL ……………….. 

EMAIL  ………………………………………….. LID van/of geweest van andere vereniging ja/nee* 

      Indien ja: 

EMAIL OUDER …………………………………………… NAAM laatste vereniging: ……………………….. Lid tot: ….. 

EMAIL OUDER ………………………………………….. LID NO KNVB ……………….. (indien bekend) 

Bij jeugdleden jonger dan 16 minimaal ook 1 emailadres van ouder. 

TELEFOON OUDERS …………………………………………………… 

 

O  Nieuw Lid O  Spelend Lid O  Incidenteel spelend O  Niet spelend      O 7 tegen 7 * 

 

*kruis aan wat van toepassing is of streep door wat niet van toepassing is. 
 

Legitimatiebewijs van nieuw lid indien nieuw lid minderjarig is het legitimatiebewijs van ouders c.q. 

verzorger: 
Legitimatiebewijs: ……………………………………..  nummer: ……………………………….. 
 

 
Medische gegevens, waaronder medicijngebruik ,of andere belangrijke informatie  van spelende 
leden voor zover hier rekening mee dient te worden gehouden: 

 
 

 
 
 

In geval van afmelding: 
O Ik geef SV Bernardus toestemming mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te 
   benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.  

 
Z.o.z. 



 
Bepalingen: 

-Ondergetekende geeft toestemming voor verwerking van bovengenoemde persoonlijke gegevens, 
zoals aangegeven in het privacy statement; 

-Het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande rechten en plichten gaan in zodra deze 
overeenkomst is ondertekend;  
-Het lid verklaart bereid te zijn het lidmaatschapsgeld zoals bepaald in de laatste Algemene 

Ledenvergadering tijdig via automatische incasso te voldoen; (voor kind(eren) kan zonodig  een 
vergoeding voor de kosten van het lidmaatschap worden aangevraagd.) 
-Hij/zij geeft toestemming om het door hem/haar verstrekte e-mailadres te mogen gebruiken voor 

communicatie tussen het lid en de Vereniging (zoals o.a. oproepen Ledenvergaderingen); 
-Bij wijzigingen in de persoonlijke gegevens geeft het lid dit terstond door aan de ledenadministratie 

van de vereniging. Problemen welke ontstaan door onjuist geregistreerde gegevens zijn voor 
rekening van het lid. 
-Het lid of zijn ouders verzorgers hebben kennis genomen van de waarden en normen bij de club, zie 

hiervoor de informatie op de website. 

-Het lidmaatschap wordt aangegaan tot en met 30 juni van het lopende seizoen en daarna 

stilzwijgend verlengd voor elk nieuw seizoen. Afmelding dient uiterlijk 30 dagen voor afloop van het 

seizoen (dus vóór 1 juni) schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie: 

ledenadministratie@bernardus.nl 

-Spelende en incidenteel spelende leden worden tevens lid van de KNVB.  

De KNVB is gerechtigd de adresgegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken. Door 

ondertekening machtig je SV Bernardus uw gegevens ter beschikking van de KNVB te stellen.   

 

Toestemmingsverklaring  

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms 

ook foto’s en filmpjes op onze website plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook 

uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Ondergetekende geeft de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste 

gegevensverwerkingen: 

 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze website. 

 Het opnemen van mijn teamfoto op de website en/of in het clubhuis, 

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een 

reünie of bijzondere gebeurtenis.  

 

 

Doorlopende SEPA-machtiging 

 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van SV 

Bernardus om van zijn/haar rekening periodiek conform aangegeven betaaltermijn de bedragen af te 
schrijven die zijn verschuldigd wegens contributie (en voor spelende leden ook de veroorzaakte 
boetes van de KNVB) 

mailto:ledenadministratie@bernardus.nl


 
IBAN Rekeningnummer ………………………………….. af te schrijven t.b.v. van lidmaatschap SV Bernardus. 

 
Ten name van:             ………………………………………………………. 

 
Adres:   ………………………………………………………. 
 

Postcode/Plaats ………………………………………………………. 
 
Ik ga akkoord met automatische incasso: ja/nee (omcirkel wat van toepassing s 

 
Betaalperiode:   0  jaarlijks (dit heeft de voorkeur), afschrijving rond 1 november 

    
    0  half jaarlijks (afschrijving 1 november,  1april) 

 

 
 
 

 
Datum:   ……………………………  Plaats: ……………………………………….. 

 
 
Handtekening   ………………………………………… 

 
Handtekening ouder/verzorger (voor leden jonger dan 18 jaar) ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Formulier vrijwilligerstaken 

Vele handen maken licht werk!!  

Iedereen dient op zijn/haar wijze een steentje bij te dragen aan het vele 
werk dat binnen onze voetbalvereniging verricht moet worden. Naast 
onder andere het rijden naar uitwedstrijden wordt van leden en 

ouders/verzorgers van jeugdleden een actieve bijdrage verwacht. Graag 
willen we weten waar je interesse naar uit gaat en op welk gebied je 

kwaliteiten liggen, zodat we de juiste mensen voor de juiste functie of 
activiteit kunnen benaderen.  
 

 
Naam lid: …………………………………..   Naam ouder(s)-verzorger(s)…………………………………………… 
           (van jeugdleden) 

Voetbaltechnisch: 
0   ervaring met de voetbalsport 

0   ervaring met sporttraining/coaching algemeen, te weten: ……………………………… 
 
0   sportopleiding /-training gevolgd, te weten ………………………… 

 
0   bereid tot coaching/begeleiding van een pupillen, junioren, senioren team*  
 

0   bereid tot training van een pupillen, junioren, senioren team* (’s middags, ’s avonds, 2x per week) 
 

0   bereid tot volgen van een opleiding:  
 0 trainer 0 scheidsrechter 0 ehbo  0 anders: …………….. 
 

Algemeen:  
0   bereid tot op ad hoc basis adviseren/ondersteunen van het bestuur 

 0 juridisch 0 politiek 0 fiscaal  0 public relations 
 0 accommodatie/terrein 0 voetbaltechnisch 
 

0   bereid tot het vervullen van (commissie) functies: 
 O onderhoud 0 kantine 0 scheidsrechter 0 redactie (w.o. clubblad, website) 
 0 schoonmaak 0 sponsoring 0 zaterdagdienst 0 zondagdienst  

0 jeugdcommissie  0 toernooicommissie 0 evenementencommissie 
 

Sponsoring: 
0   wil graag meer weten over sponsoring 
 0 privé  0 bedrijf 

 
Aanvullende opmerkingen: 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
We stellen het zeer op prijs wanneer je hieronder ook wilt aangeven of je, al dan niet beroepsmatig, 
beschikt over vaardigheden op het gebied van hulpverlening (bijv. BHV, EHBO, AED e.d.) 

Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld.  


