
S.v. S.D.O.O. zal met de gegevens in alle vastleggingen omgaan zoals het in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

ingaande mei 2018 is omschreven. De gegevens zullen nooit zonder toestemming aan derden buiten s.v. S.D.O.O. worden gegeven. De gegevens 

worden op papier bij s.v. S.D.O.O. en in een online programma (Sportlink) van de KNVB ingevoerd en bewaard. 

 

 
 
 

Samenspel Doet Ons Overwinnen 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Wijzigingsformulier lid s.v. S.D.O.O. 
 
 
 

Achternaam en voorletter(s) : ……………………………………  Roepnaam : ……………………………………………... 

 

Geboortedatum    : …………………………………… Team  : ……………………………………………... 

 

 
□ Wijziging adres: 

(Indien dit niet wijzigt, hoeft dit niet ingevuld te worden.) 

Nieuw adres m.i.v.   : …………………………………… 

   

Adres     : ……………………………………  Postcode en woonplaats : …………………………………… 

 

Tel eigen/ouder/voogd *   : ……………………………………   Tel eigen/ouder/voogd* : …………………………………… 

  

E-mailadres eigen/ouder/voogd *  : ………………………………………………………………………………………… 

 

 
□ Wijziging lidmaatschap 

(Indien dit niet wijzigt, hoeft dit niet ingevuld te worden.) 

Wordt niet-spelend lid met ingang van : ………………………………………………………………………………………… 

 

Wordt spelend lid met ingang van  : ………………………………………………………………………………………… 

Leden vanaf 12 jaar zijn pas speelgerechtigd als zij een geldige digitale spelerspas hebben. 

 

Wordt niet-betalend lid met ingang van : ………………………………………………………………………………………… 

Niet-betalend lid is alleen mogelijk bij kantine vrijwilligers of bij vrijwilligers binnen de technische commissie. 

 

 
□ Wijziging rekeningnummer incasso 

(Indien dit niet wijzigt, hoeft dit niet ingevuld te worden.) 

Indien het rekeningnummer voor de incasso wijzigt, dient een nieuwe incassomachtiging ingeleverd te worden 

en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de rekeninghouder. 

Deze incassomachtiging is te vinden op de site van s.v. S.D.O.O. www.sdoo.nl onder algemene informatie/lidmaatschap 

 

 

Ik verzoek u de formulieren zo volledig mogelijk in te vullen en in te leveren bij: 
 

J. van Dijken   of opsturen naar: s.v. S.D.O.O.  of mailen naar: ledenadministratie@sdoo.nl 

Dorpsstraat 44     t.a.v. Ledenadministratie 

6666 AH  Heteren    Postbus 4 

      6666 ZG  Heteren 

 

 

Door ondertekening van het wijzigingsformulier gaat ondergetekende akkoord met bovenstaande 

informatie en zijn bovenstaande gegevens naar waarheid ingevuld. 

 

Datum:     Plaats:    Handtekening: 
(Bij minderjarige handtekening ouder/voogd*) 

 

 

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

 

 

 

(*doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

http://www.sdoo.nl/
mailto:ledenadministratie@sdoo.nl

