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INSCHRIJFFORMULIER V.V. LEKVOGELS  
 
PERSOONSGEGEVENS:  
Achternaam:   _____________________________   
Voorvoegsel:   _____________________________  
Roepnaam:   _____________________________  
Voorletters:   _____________________________  
Nationaliteit:   _____________________________  
Geslacht:   _____________________________  
Geboortedatum*:  _____________________________  
Geboorteplaats:  _____________________________  
*Indien leeftijd 16 jaar of ouder is, dient er een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd te worden  
 
ADRESGEGEVENS:  
Straatnaam:   ______________________________  
Huisnummer + toevoeging: ______________________________  
Postcode:   ______________________________  
Woonplaats:   ______________________________  
 
CONTACTGEGEVENS:        LIDMAATSCHAP KNVB: (mits van toepassing) 
Telefoonnummer:  ______________________________  Relatienr.: _______________________ 
Mobiel nummer:  ______________________________  Club:  _______________________ 
E-mailadres:   ______________________________  Team:  _______________________ 
 
INCASSOGEGEVENS:  
IBANnummer**:  ______________________________  
** Bij minderjarigheid en alternatieve incassogegevens handtekening ouder/verzorger.  
 
BEELDMATERIAAL: 
Via onze website, per e-mail en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van 
onze leden. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. 
 Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor mijn lidmaatschap.*** 
 Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten en wedstrijden van onze 

vereniging en het gebruik hiervan op onze website, app, sociale media, flyers, posters en mailings.*** 
*** Bij minderjarigheid goedkeuring ouder/verzorger.  
 
 
Handtekening:   ______________________________ 
 
 
ALTERNATIEF: INCASSOGEGEVENS OUDER/VERZORGER:  
IBANnummer:   ______________________________  
Achternaam:   ______________________________  
Voorvoegsel:   ______________________________  
Voorletters:   ______________________________  
Straatnaam:   ______________________________  
Huisnummer+toevoeging: ______________________________    
Postcode:   ______________________________  
Woonplaats:   ______________________________  
E-mailadres:   ______________________________  
 
 
Handtekening:   _____________________________  
 
Je gegevens worden door ons met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we 
in Sportlink, de administratieve applicatie voor sportbonden en sportverenigingen. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. 
Op www.lekvogels.nl/privacy vind je het Privacy Statement van voetbalvereniging Lekvogels. 
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Onze vereniging is in grote mate afhankelijk van de inzet van onze leden en ouders om alle activiteiten te kunnen 
uitvoeren. Zonder inzet van iedereen kan er geen voetbalplezier zijn binnen de vereniging. Wij huldigen het gezegde 
‘vele handen maken licht werk’. 
 
Uitgangspunt is dat ieder spelend lid, dan wel ouder(s),  verzorger(s) van jeugdleden bereid zijn zich in hun vrije tijd 
voor de vereniging in te zetten. Er wordt dan ook aan nieuwe leden gevraagd een actieve bijdrage te leveren, 
daarnaast draagt dit bij aan het verhogen van een goede sfeer en een groot gevoel van saamhorigheid. 
 
Door deze inventarisatie krijgen wij een goed beeld van de mogelijkheden van onze leden (ouders/verzorgers) en 
kunnen wij een goede taakverdeling realiseren. 
 
Naam lid (spelend):    ______________________________ 

Naam ouders/verzorgers:   ______________________________ 

Telefoonnummer:     ______________________________ 

E-mailadres:      ______________________________ 

Doe je al vrijwilligerswerk? Zo ja, wat?  ______________________________ 

Zo nee, waar zou je voorkeur naar uit gaan? ______________________________ 

 

Kies uit onderstaande mogelijkheden minimaal één optie  

Scheidsrechter pupillen/junioren/senioren                                                                      Ja/Nee  

Grensrechter                                                                                                                           Ja/Nee  

Trainer/leider jeugd                                                                                                               Ja/Nee  

Kantine/bardienst                                                                                                                  Ja/Nee  

Gastvrouw/Gastheer (bestuurskamerdienst)                                                                   Ja/Nee                                                                                                          

Lid van activiteitencommissie/jeugdcommissie/sponsorcommissie/webvogels       Ja/Nee  

Onderhoudswerkzaamheden/terrein                                                                                Ja/Nee  

Corvee                                                                                                                                      Ja/Nee  

EHBO                                                                                                                                        Ja/Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


