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                         VOETBALVERENIGING VIERPOLDERS 

INSCHRIJFFORMULIER  
 
Coosenhoekstraat 26a 
3237AE  VIERPOLDERS 
NL25ZZZ403853620000 
 
Achternaam: ……………………………………………  Voornamen: …………………………………………….… 

Tussenvoegsel …………………………………………  Roepnaam: ………………………………………………... 

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

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

Telefoonnummer: ……………………………….....  Mobiel: ………………….………..………………………….  

Geboortedatum: ………………………………..……   Geslacht:  M / V * 

Geboorteplaats: ……………………………….……..    e-mail: …..………….….…………………………………….  

Rijbewijs/Paspoort/ID kaart * nummer (alleen ouder 16 jaar): ……......................................................  

1e email adres Ouder/Verzorger: ………………………………  2e email: …..…………………………………………………  

Dit formulier ondertekenen en inleveren met 1 pasfoto bij het secretariaat van v.v. Vierpolders, 
Honte 20, 3232 HD BRIELLE of via email aan info@vvvierpolders.nl 
 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

 

v.v. Vierpolders kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. 
Svp aanvinken welke vrijwilligers taak jij,  of je ouders/verzorgers willen uitvoeren binnen de club 

 jeugdleider 

 het verzorgen van trainingen van het team van uw zoon of dochter  

 Scheidsrechter senioren 

 Scheidsrechter jeugd 

 deelname aan een commissie van de vereniging 

 barwerkzaamheden 

 ondersteuning bij de organisatie van evenementen voor de jeugd 
 (advies)werkzaamheden op het eigen vakgebied, nl:  ……. 

 
Hierbij verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de verenigingsregels zoals verwoord in de statuten en het 
huishoudelijke reglement, waarbij hij/zij als ouder/verzorger van bovenstaand lid bereid is vrijwilligerstaken uit te voeren.  

Voor het privacy statement en de toestemmingsverklaring dient u ook pagina 2 van dit formulier te tekenen 

 

DOORLOPENDE MACHTIGING        SEPA 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Vierpolders doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens te betalen contributie en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VV Vierpolders. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. 

 
Rekeningnummer (IBAN): …………………………………………………..…              BIC Code:  ………………... 

Deze rekening staat op naam van:  ……………………………….........  

Datum : ……..-….....-…..…..             Handtekening : ……………………………………….               Z.O.Z. 

mailto:info@vvvierpolders.nl
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Privacy Statement 
 
Wij verwerken persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te 

kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens zoals vermeld op dit 

aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met 

alle reguliere verenigingsactiviteiten . 

De ondertekenaar geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband 

met de aanmelding als lid. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratie-

systeem Sportlink. Als lid hebt u zelf altijd inzicht in uw eigen gegevens en hebt u de mogelijkheid 

deze te bewerken of gegevens af te schermen.  Ter promotie van de (activiteiten van ) v.v. 

Vierpolders kan het voorkomen dat foto’s of beeldopnamen van het lid op de website van v.v. 

Vierpolders worden geplaatst. De persoonsgegevens zullen met zorgvuldigheid worden behandeld en 

niet aan derden worden verstrekt met uitzondering van reguliere verenigingsactiviteiten van v.v. 

Vierpolders, de KNVB en VoetbalAssist.  

Hoe v.v. Vierpolders met uw gegevens omgaat is kunt u nagaan via de website van v.v. Vierpolders :  
https://www.vvvierpolders.nl/474/privacy-verklaring/ 
 

Toestemmingsverklaring  

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 

vereniging, de sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en 

soms ook foto’s en overige beeldmateriaal van u op Facebook, Twitter, Instagram en de website van 

v.v. Vierpolders plaatsen.  Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor 

te gebruiken. Met dit formulier geef ik toestemming om gegevens over mij te verwerken. Ik geef de 

vereniging toestemming voor  gegevensverwerkingen ten bate van: 

- het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of beeldmateriaal op Facebook, Twitter, Instagram 

en de website van v.v. Vierpolders; 

- Het opnemen van mijn verjaardag in het “vandaag jarig” blok op de website van v.v. 

Vierpolders; 

De toestemming geldt voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor 

nieuwe gegevensverwerkingen beschrijft v.v. Vierpolders deze in een eventuele  toekomstige update 

van de Privacy Verklaring. v.v. Vierpolders behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 

in deze Privacy Verklaring en v.v. Vierpolders adviseert u daarom ook om regelmatig de Privacy 

Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. 

 

Datum: ………………………… 

 

Handtekening lid/ouder/verzorger: ………………………… 

 

https://www.vvvierpolders.nl/474/privacy-verklaring/

