
 
 

Inschrijfformulier Voetbalvereniging S.P.V. Vlierden 
 

Achternaam  Pasfoto 

Voorletters  

Roepnaam  

Geslacht *Man / Vrouw 

Geboortedatum  

Straat en huisnummer  

Postcode  Plaats  

Telefoonnummer(s)  

Emailadres  

Soort lidmaatschap *Junior / Senior / Rustend Lid / Kaderlid** 

Legitimatie *Paspoort/Rijbewijs/ID-kaart Nummer  

Eerder lid geweest van een 
voetbalvereniging? Zo ja: welke club? 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is            ** kaderlid = trainer, leider, scheidsrechter, etc. 
 
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per brief of email aan het hoofdbestuur van S.P.V. 
 
Machtiging 
Ondergetekende machtigt hierbij Voetbalvereniging S.P.V. tot wederopzegging jaarlijks het 

lidmaatschapsgeld af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Mocht u het niet eens zijn met 

een incasso, dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - 

zonder opgaaf van redenen - bij uw (Post)bank terug te vorderen.  In geval van een 

minderjarige dient een ouder of wettelijk vertegenwoordiger te ondertekenen. 

 

Incassant-id SPV: NL91ZZZ402377900000, machtigingskenmerk: uw KNVB-nummer 

 

Naam  

Rekeningnummer (IBAN)  

Plaats  

 

Ondertekening 

Datum  Handtekening  
 
 
 



 
 
 

 

Privacyverklaring SPV Vlierden 
 

Voetbalvereniging SPV, gevestigd te Vlierden aan de Hoge Zijdeweg 118 is de verantwoordelijke 

voor uw gegevensverwerking. SPV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. 

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze 

verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij: 

- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij 

via deze privacyverklaring; 

- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig 

zijn voor die doeleinden; 

- u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw 

toestemming is vereist; 

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook 

eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen. 

 

Publicatie 

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. 

 

Verstrekking aan derden 

Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt, tenzij de wettelijke verplichting dit vereist.  

 

Beveiliging 

SPV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste 

handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende 

beveiligingsnormen. 

 

Bewaartermijn 

SPV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt en houdt zich aan wettelijke bewaartermijnen. 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of 

een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere 

partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 

verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan 

heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. 

 

Website 

Met het gebruik van onze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u 

zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich het contactformulier gebruikt. Wij 



 
 

bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in 

het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden 

verstrekt om te verwerken. 

 

Beeldmateriaal 

Indien u bezwaar heeft tegen gebruik van beeldmateriaal dat van u of uw gezin gemaakt zou kunnen 

worden tijdens wedstrijden, trainingen en- of evenementen kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur 

van SPV. Dit zal worden genoteerd en kenbaar gemaakt worden bij de mediacommissie om geen 

beeldmateriaal te publiceren op de website, social media en overige publicaties die onder regie van 

SPV worden verspreid.  
 


