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VOETBALVERENIGING 
Opgericht 15 juni 1940 

 
VOORST 

 
Dit formulier bij voorkeur elektronisch invullen en daarna mailen aan secretaris@vvvoorst.nl.  
Desgewenst kunt u het ingevulde formulier ook per post sturen naar: 
 
V.V. Voorst 
t.a.v. ledenadministratie 
Breestraat 7 
7399 RE Empe 
 

 
Persoonsgegevens        
 
Achternaam: ……………………………..……………………. Tussenvoegsel: ……………………………..……………………. 
 
Roepnaam:  ……………………………..……………………. Voorletters: ……………………………..……………………. 
 

……………………………..…………………….Geboortedatum:Man    /      VrouwGeslacht:
 

……………………………..…………………….Geboorteplaats:
 
Adresgegevens         
 
Straat: ……………………………..……………………. Huisnummer: ……………………………..……………………. 
 
Postcode: ……………………………..……………………. Woonplaats: ……………………………..……………………. 
 
Contactgegevens         
 
Telefoon: ……………………………..……………………. Mobiel: ……………………………..……………………. 
 
E-mailadres: ……………………………..…………………….  
 
Aanmelding voor:        
 

o Seniorenvoetbal   

o Juniorenvoetbal 

o Pupillenvoetbal 

o 45+ voetbal 

o Donateur 

o Ondersteunend lid 
 

Gewenste ingangsdatum: ……………………………..……………………. 
 
Bij jeugdleden: inzet ouder(s)/verzorger(s) als vrijwilliger:       
 
V.V. Voorst kan niet zonder de inzet van veel vrijwilligers. Van de ouders/verzorgers van jeugdleden wordt ook een bijdrage verwacht. 
Dat kan bijvoorbeeld door af en toe een bardienst te doen op de dagen waarop uw zoon of dochter thuis speelt. Er zijn natuurlijk meer 
mogelijkheden. Onderstaand kunt u uw voorkeur(en) aangeven. Uiteraard wordt uw mogelijke inzet in goed overleg bepaald. 
 

o Vrijwilliger bardienst  

o Kassa bezetting thuiswedstrijden Voorst 1 

o Schoonmaak 

o Coach / leider (bijv. team zoon/dochter)  

o Trainer   

o Onderhoud accommodatie  

o Scheidsrechter (pupillen / junioren / senioren) 

o Technische- / IT-zaken 

o Organisatie van evenementen 

o Sponsoring 

o Juridische- / financiële / fiscale zaken 

o Anders, nl. ……………………………..……………………. 
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Machtiging voor automatische incasso       
 
De contributie wordt bij V.V. Voorst automatisch geïncasseerd. Wij verzoeken u daarom het rekeningnummer en de tenaamstelling van 
de rekening waarvan de contributie afgeschreven kan worden, hieronder in te vullen. U verleent dan tot wederopzegging maar uiterlijk 
tot beëindiging van het lidmaatschap machtiging aan V.V. Voorst, met IBAN-nummer NL51RABO0366203916, om contributie of andere 
periodieke bedragen (zoals registraties) af te schrijven van uw bankrekening.  
 
 
Bankrekeningnummer (IBAN):  …………………………..…………………      Ten name van:  .……………………………………………….. 
 
 
Ondertekening        
 
De gegevens op dit inschrijf- en machtigingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van V.V. Voorst en tevens voor 
aanmelding bij de KNVB, zie de privacy policy van de KNVB op de website van de KNVB.  
Met het indienen van dit formulier geeft u toestemming de pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de 
digitale KNVB spelerspas, alsmede voor de publicatie van foto’s, al dan niet in combinatie met de naam, op de website en andere 
media van V.V. Voorst, bijvoorbeeld ten behoeve van teamfoto’s. Mocht u op enig moment bezwaar hebben tegen publicatie in 
algemene zin en/of een specifieke publicatie, dan kunt u dat aangeven bij de secretaris. 
 
 
Plaats ondertekening: ……………………………..……………… Datum:  …………………………………………….. 
 
 
Naam ondertekenaar: ……………………………..……………… Handtekening*: ……………………………………………..  
 
Voor minderjarige jeugdleden dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen of de mail te versturen. 
* Dit mag een digitale handtekening zijn. Kijk op internet hoe u dat moet doen in Adobe reader. 
 
Extra in te leveren bescheiden       
 
- Pasfoto met daarop naam en geboortedatum 

 
Inleveren mag digitaal, per post (zie de aanhef voor de gegevens) of door de bescheiden in een gesloten envelop aan de secretaris te 
geven.  
 
 
Algemene zaken        
 
Het huishoudelijk reglement en de actuele contributiebedragen vindt u op onze website: www.vvvoorst.nl of kunt u opvragen bij de 
penningmeester van de vereniging. 
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of middels een email aan de secretaris.  
 
 
Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. 
V.V. Voorst houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar onze Privacy policy, die u kunt vinden op onze website www.vvvoorst.nl. 
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