
   AANMELDINGSFORMULIER 

       Ledenadministratie: Tieme Stevens 
       Wilfred Stillweg 22 
       7913 XB Hollandscheveld 

 

Hierbij geeft ondergetekende zich op als lid van S.V. H.O.D.O. 

Roepnaam: ………………………………………………………… Achternaam: ……………………………………………………………………… Man/Vrouw 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………………………Woonplaats:……………………………………………………………..Nationaliteit:…………………..... 

Geboortedatum: ………………………………………Geboorteplaats……………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon:………………………………………………………Mobiel:…………………………………………. 

E mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sinds 2007 dienen alle spelende leden, met uitzondering van E en F spelers (jonger dan 11 jaar), in het bezit te zijn van 
een spelerspas. Voor de aanvraag hiervan dient een pasfoto te worden bijgevoegd samen met een kopie van het 
identiteitsbewijs. Leiders en trainers, die niet zelf actief voetballen, gelden als niet spelende leden. Een pasfoto is dus 
voor hun niet van toepassing maar er dient wel een kopie identiteitsbewijs te worden aangeleverd. 

Ik geef me op voor:   ⃝ Veldvoetbal  ⃝ Donateur      ⃝ Zaalvoetbal    

   ⃝ Niet spelend lid ⃝ Donateur +     ⃝ 7x7 mannen/ vrouwen 

Ik heb eerder gevoetbald: ja/nee. Zo ja bij……………………………………………………… Datum eindelidmaatschap:…………………………… 

⃝ Mijn contributie betaal ik half jaarlijks d.m.v. AUTOMATISCHE INCASSO 

Wet bescherming Persoonsgegevens 

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden 
opgenomen in onze geautomatiseerde administratie, deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan 
(bestuurs)leden van onze club. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB en Sportlink onder andere ten behoeve van de 
ledenadministratie en contributie inning. Ook deze partijen gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. U beschikt uiteraard over het 
recht van inzage en verbetering van uw gegevens. 

Machtiging Doorlopend/ Periodiek SEPA 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u hierbij tot wederopzegging toestemming aan S.V. H.O.D.O. doorlopende incasso opdrachten 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens halfjaarlijkse contributies, bondscontributies en overige 
financiële verplichtingen overeenkomstig de opdracht van S.V. H.O.D.O 
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact 
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode/plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Land: ……………………………………………………………………………………...................................................................................................... 

IBAN Rekening:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. 

Ingangsdatum machtiging: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Plaats en datum van ondertekening:     Handtekening:  

 

 


