
 
 

Inschrijfformulier voetbalvereniging Daarlerveen. 

 
Wij heten je van harte welkom bij onze mooie voetbalvereniging en wensen je hier veel sportief plezier toe ! 

Je wordt verzocht dit formulier volledig in te vullen en ondertekend in te leveren bij onze ledenadministratie (digitaal of 

persoonlijk) : 

 

ledenadministratie@vvdaarlerveen.eu 
 

Gerrit Klein Kromhof 

Daarlerweg 10 

7687 AN Daarlerveen 

 

Opzegging. 

 

- Opzeggen kan alleen geschieden per einde seizoen, dus voor 1 juli. 

- Bij tussentijds opzeggen blijf je lid tot einde seizoen en ook contributie schuldig voor het 

gehele seizoen. 

- Opzeggen kan alleen plaatsvinden doormiddel van het afmeldformulier. Dit is te vinden op onze 

website www.vvdaarlerveen.eu . Dit formulier moet ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij 

de ledenadministratie. 

 

Gebruik persoonsgegevens. 

 

De persoonsgegevens vermeld op het inschrijvingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van onze vereniging. De 

vereniging is, als lid van de KNVB, op grond van diens statuten en reglementen verplicht deze gegevens ook te verstrekken 

aan de KNVB. Zij hebben het recht om uw adresgegevens ter beschikking te stellen aan derden. 

Indien u dit niet wenst, kunt u dit persoonlijk per brief doorgeven aan : 

KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist. 

 

De vereniging stelt deze gegevens niet beschikbaar aan derden maar gebruikt deze voor reguliere verenigingszaken zoals 

contributie-inning, teamindeling en communicatie door diverse commissies. 

Voor meer informatie zie onze privacyverklaring op onze website www.vvdaarlerveen.eu. 

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen : 

 

 

● Het opnemen van mijn (pas-, team-) foto : 

- op de website 

- in de kantine 

- in Sportlink (KNVB) 

 

● Mij op de hoogte houden van nieuws en activiteiten binnen de vereniging via mijn e-mailadres. 

 

● Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze website, Facebookpagina 

of Twitter. 

 

0 Mijn gegevens, na beëindiging van mijn lidmaatschap 25 jaar te bewaren voor bijvoorbeeld een 

reünie of bijzondere gebeurtenis. 

 

0 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners. 
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Onderstaand persoon geeft zich als lid op bij voetbalvereniging Daarlerveen : 

 

Persoonsgegevens : 

 

Achternaam …………………………………. Tussenvoegsel ……………………………....... 

 

Roepnaam ………………………………….. Voorletters ………………………………... 

 

Geboortedatum   ………………………………….. Legitimatie Paspoort / Rijbewijs / ID * 

Geslacht Man / Vrouw Legitimatienr. ……………………………… 

*Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren samen met dit 

aanmeldingsformulier. 

 

Adresgegevens : Contactgegevens : 

 

PC en plaats ………………………………………… Telefoonnummer ………………………………... 

 

Straat en nr. ………………………………………… Mobiel ………………………………... 

 

Email persoonlijk………………………………………………………………………………………………………… 

 

Email ouder ………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Correct e-mailadres is door de KNVB verplicht gesteld, zonder deze kan bij de KNVB geen aanmelding worden 

gedaan 

 

 

Voor het seizoen 2022 – 2023 is, afhankelijk van het geboortejaar, de volgende contributie verschuldigd: 

 
❑ 2003 en eerder € 204,- ❑ 2006 – 2009 € 124,- ❑ 2016 – 2018 € 80,- 
❑ 2004 – 2005 € 142,- ❑ 2010 – 2015 € 110,- ❑ Niet spelend lid (sr) € 50,- 

 

Let op : Aan het begin van elk nieuw seizoen zal de contributie met index worden aangepast, zoals besloten in de 

jaarvergadering van 12-12-2018. Dit zal worden aangegeven op de site. 

 

Betaling vindt plaats via het afgeven van deze doorlopende machtiging SEPA Incasso. De contributie wordt in 4 gelijke 

termijnen afgeschreven in de maanden sept/dec/mrt/jun (bij ‘Niet spelend lid’ in 1 termijn in de maand dec). Boekingen 

(boetes) worden afgeschreven in de maanden jan/jun. 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan vv Daarlerveen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 

naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie of boekingen en uw bank om doorlopend een 

bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van vv Daarlerveen. Als u het niet eens bent met deze 

afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 

uw bank naar de voorwaarden. 

 
Bankgegevens : 

 

IBAN…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Machtiging gegevens 

Incassant ID : NL68ZZZ400743910000 

 

 

 

Plaats  Datum                                                
 

Naam ondergetekende 

 
 

 

Handtekening rekeninghouder 

 

  ……… 

 

 

 

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 

Bestuur vv Daarlerveen. 


