
AANMELDINGSFORMULIER

V. &  A.V. Hazerswoudse Boys
Sportparklaan 15
2391 AX Hazerswoude Dorp
ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl

Persoonsgegevens

Voornaam Voorlettters

Achternaam Geslacht

Geb. datum

Adresgegevens

Straatnaam Huisnummer

Postcode Woonplaats

Tel nummer E-mail adres

Categorie

Spelend lid met ingang van

Niet spelend lid met ingang van

Hummel met ingang van

Donateur met ingang van

! Bij overschrijving KNVB relatienummer noteren

Ondertekening 

bij minderjarige personen ook de ouder / wettelijke vertegenwoordiger

Datum Handtekening

Naam 

AVG - Privacy Policy

bij minderjarige personen ook de ouder / wettelijke vertegenwoordiger

Datum Handtekening

Naam 

Voor het goed functioneren van onze vereniging informeren wij je graag over onze vereniging en onze 
sportactiviteiten. Ook willen we speelschema's, wedstrijduitslagen en soms ook foto's en filmpjes van jou en/of je 
team op onze website, apps, social media, presentatiegids en flyers plaatsen.
Met dit formulier vragen wij ook je toestemming om jouw gegevens hiervoor te mogen gebruiken.
Ondergetekende geeft wel / geen ( doorhalen wat niet van toepassing is ) toestemming voor het gebruik van bovengenoemde 
gegevens ten behoeve van de V. & A.V. Hazerswoudse Boys.

aanmelding lidmaatschap - donateurschap

Dit aanmeldingsformulier kan per e-mail verzonden worden naar ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl of in de 
commissiekamer in het bakje van de ledenmutaties gelegd worden.

V. & A.V. Hazerswoudse Boys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy 
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze Privacy Policy 
kunt u vinden op onze website www.hazerswoudseboys.nl
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AANMELDINGSFORMULIER

Naam IBAN

Datum Handtekening

Vrijwilligerswerk   

Geen Voorkeur Bar / keukenmedewerker

Begeleiden / trainen jeugdteams Administratie

Clubscheidsrechter Organiseren jeugdactiviteiten

Schoonmaken Onderhoud accommodatie - terrein

Naam E-mail

Vrijwilligers zijn belangrijk voor het bestaan van onze vereniging. Van ieder lid wordt dan ook verwacht dat hij of zij, op 
welke wijze dan ook, een bijdrage levert aan ons verenigingsleven. Voor de jongste leden wordt er een beroep op de 
ouders gedaan. Geeft u alstublieft aan wat uw voorkeur heeft, dan nemen wij contact met u op.

Wij wensen je veel sportief plezier en gezelligheid bij de Hazerswoudse Boys

Belangrijke informatie
Opzeggen van het lidmaatschap dient  vóór 31 mei van het lopend seizoen te geschieden. Dit kan schriftelijk of per e-
mail ter attentie van de ledenadministratie Postbus 515 2390 AM Hazerswoude Dorp of 
ledenadministratie@hazerswoudseboys.nl.

Machtiging tot automatische incasso

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan V. & A.V. Hazerswoudse Boys om van 
zijn/haar hierna genoemde rekening de jaarlijkse contributie en andere verplichtingen af te schrijven.

Automatische incasso wordt verleend t.b.v. vastgestelde gelden, boetes en dergelijke. Intrekking machtiging uitsluitend schriftelijk 
t.a.v. de penningmeester. Oneens met het geincasseerde bedrag? U kunt de incasso (laten) storneren. Met ondertekening van deze 
machtiging gaat u akkoord met de genoemde voorwaarden.
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