
Voetbalvereniging Victoria Boys Apeldoorn, opgericht 1 juni 1945 

Adres Secretaris: Postbus 2348, 7301 EA  Apeldoorn 

Rabobank: NL13RABO0103160000 

KvK:  V 101558 

Inschrijfformulier 
Graag een foto met de aanmelding mee te sturen. Graag een foto waarop het gezicht goed te zien is, bijv. pasfoto. 

Personen van 16 jaar en ouder dienen een pasfoto en geldig legitimatiebewijs mee te sturen. 

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van v.v. Victoria Boys Apeldoorn. 

Achternaam  :__________________________________________ man/vrouw 

Roepnaam  :__________________________ Voorletters :_________________________ 

Geboortedatum  :__________________________ 

Adres   :_________________________________________________________________________ 

Postcode   :__________________________ Woonplaats :_________________________ 

Telefoon vast  :__________________________ Mobiel  :_________________________ 

Emailadres  :____________________________________________________ 

2e Emailadres  :____________________________________________________ 

Legitimatiebewijs en nummer :________________________________________________________________ 

Bankrekeningnummer :_________________________________ (IBAN invullen) 

Hoe bent u bij ons terecht gekomen:_________________________________________(Bijv. website, lid van Victoria Boys enz.) 

Ben je de afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging? 

☐ Nee 

☐ Ja, lid geweest van :________________________________________________________________ 

 KNVB-nummer :_______________________________ (wanneer bekend, graag invullen) 

Het lidmaatschap (incl. KNVB bondscontributie) bedraagt per jaar: 

☐ Veldvoetbal  Mini Pups  €  84,40 (tot 7 jaar) 

☐    Pupillen  € 165,00 (7 tot 13 jaar) 

☐    Junioren  € 219,00 (13 tot 19 jaar) 

☐    Senioren  € 295,00 (19 jaar en ouder) 

☐ Zaalvoetbal    € 217,00 

☐ Combi Veld- en Zaalvoetbal   € 434,80 

☐ Niet Spelend Lid, wel lid van de KNVB  €   89,60 

☐ Verenigingslid    €   71,00 

☐ Stichting Leergeld (kijk op onze website voor meer informatie) 

☐ Strippenkaart gemeente Apeldoorn (kijk op onze website voor meer informatie) 

Betalingstermijn  ☐ Kwartaal ☐ Halfjaar ☐ Jaar 

(In het jaar dat 13 jaar wordt ben je Junior en in het jaar dat je 19 wordt ben je Senior) 

De bovengenoemde contributies gelden voor een volledig seizoen (1 juli tot en met 30 juni) en worden per kwartaal, halfjaar of per jaar geïnd per 
automatische incasso. De incasso vindt plaats in juli, oktober, januari en april (per kwartaal), in juli en januari (per halfjaar), in juli (per jaar). 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. 



Voetbalvereniging Victoria Boys Apeldoorn, opgericht 1 juni 1945 

Adres Secretaris: Postbus 2348, 7301 EA  Apeldoorn 

Rabobank: NL13RABO0103160000 

KvK:  V 101558 

Inschrijfformulier 
Wij zijn als vereniging afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Dit houdt in dat u als lid of ouder/verzorger ook gevraagd wordt hier een 
bijdrage aan te leveren. 

Hieronder kunt u aankruisen naar welke vrijwilligerstaak uw voorkeur uitgaat: 

☐ Trainen van een elftal 

☐ Leider van een elftal 

☐ Scheidsrechter jeugd / senioren 

☐ Bestuursdienst (gastheer/gastvrouw) 

☐ Bardienst 

☐ Helpen bij onderhoud complex 

☐ Sponsoring van bijvoorbeeld: bord langs veld, wedstrijdbal, muur van 50. Meer info kunt u vinden op de website. 

☐ Overig, namelijk _____________________________________________________________________________ 

Er zal contact met u worden opgenomen over uw voorkeur. 

Verklaring: 

Ondergetekende verklaart hiermee, dat hij/zij als lid wenst toe te treden tot de v.v. Victoria Boys. Tevens geeft ondergetekende 
toestemming om van zijn/haar bankrekening automatisch contributie te mogen afschrijven. 

Apeldoorn, ___________________________, 20___  Handtekening _____________________________ 

 

Gegevens ouders bij minderjarigen: 

Naam   :______________________________  Geslacht : M / V 

Geb. datum  :______________________________ 

Achtergrond/Opleiding :______________________________ 

 

Inleveren bij: 

Ledenadministratie Victoria Boys 

T.a.v. Marja Pannekoek 

Bierbrouwershorst 36, 7328 NB  Apeldoorn 

Tel. 06-44316453 Email: ledenadministratie@victoria-boys.nl  

 

Graag ontvangen wij ook een ingevuld toestemmingsformulier. Deze vind je op de volgende pagina, maar kan ook 
digitaal ingevuld worden. Ga naar onze website (www.victoria-boys.nl), kies voor INFO en daarna voor AVG-
TOESTEMMINGSFORMULIER of via de QR code onderaan de volgende pagina. 

 

 



 

Toestemmingsformulier gebruiken persoonsgegevens voor verenigingsdoeleinden. 

Met dit formulier geef ik toestemming om gegevens over mij c.q. mijn minderjarige kind te gebruiken voor 
verenigingsdoeleinden. Het gaat om gegevens over mij c.q. mijn minderjarige kind die door mij worden verstrekt en door de 
Algemene Sport Vereniging Victoria Boys – hierna te noemen “de vereniging” – worden gebruikt. 

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:  

- Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen en gegevens.   
- De vereniging informeert mij op mijn verzoek over de gegevens die over mij worden geregistreerd en ik mag deze 

altijd laten wijzigen.  
- Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal de vereniging deze verwijderen.  
- Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde persoonsgegevens toestemming te 

geven.  
- Ik mag mijn toestemming op elk moment aanpassen of intrekken.  

De volgende gegevens zijn noodzakelijk: 

Telefoonnummer en emailadres   
Mailadres t.b.v. verenigingscommunicatie  
 
Het gebruiken van deze gegevens is nodig om: 

 De trainers/leiders gebruiken deze gegevens voor de communicatie naar de spelers/ouders. 
 De vereniging gebruikt deze gegevens voor de communicatie naar de leden. Bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief. 

 
Kruis aan waarvoor je toestemming geeft om te gebruiken.  JA  NEE 

Foto’s, zowel individueel als een teamfoto    ☐  ☐ 
Foto’s over (sport)activiteiten van de vereniging,    ☐  ☐ 
waarop ik te zien ben 
Mijn taak als vrijwilliger (medewerker) bij de vereniging   ☐  ☐ 
Het gebruiken van deze gegevens is nodig om: 

 Presenteren van de teams op de website en social media van de vereniging. 
 Promotie, uitvoering of verslaglegging van (sport)activiteiten van de vereniging. 
 Op de website van de vereniging de namen en contactgegevens van de medewerkers bekend te stellen. 

 

Deze toestemming betreft (kruis een van beiden aan en zet de naam erachter): 
 
☐ mijzelf (voornaam en achternaam):  
 
☐ mijn minderjarige kind t/m 15 jaar (voor- en achternaam):  
 
 

Datum:  

Naam: 

 


