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OVEREENKOMST WDS ’19 en RB Collection 

 
Achternaam:  _________________________________________________________ 

Voornamen: _________________________________________________________ 

Roepnaam: _________________________________________________________ 

Geboortedatum: _______________ Geslacht: M / V Nationaliteit: _______ 

Adres:                       _________________________________________________________ 

E-mail adres              _________________________________________________________ 

Postcode: _______________ Woonplaats: ___________________________ 

Telefoon: _______________ Mobiel: ___________________________ 

Heeft eerder gevoetbald bij:  _______________________ Seizoen: _______________ 

Uitvoerend beroep: ________________________________________________________ 

Ik en/of mijn ouders/verzorgers zijn geïnteresseerd in vrijwilligers werk bij WDS’19 

 

Hoe bent u bekend geraakt met WDS’19?    

o Website 

o Familie / Vriend(in)   

o Flyer  

o (Social) media 

o Bestaand lid 

o Oud lid 

o Anders nl:   ________________________________________________________ 

 

Naar waarheid ingevuld: Handtekening: 

  (Bij minderjarige door wettelijke vertegenwoordiger) 

 

 

Breda, d.d. ______________     ________________________________________ 

(Men heeft kennis genomen van de algemene informatie en heeft bovenstaande naar 

waarheid ingevuld.) 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier WDS’19 
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ALGEMENE INFORMATIE: 

Bij aanmelding verplicht men zich tot: - Het betalen van contributie over het lopende seizoen 

  (1 juli t/m 30 juni), vanaf de datum van aanmelding. 

- Bij tussentijdse opzegging, het betalen van de  
  (restant) contributie over het lopende seizoen. 

- Indien WDS’19 de mogelijkheid heeft, gaat men 
  akkoord met automatische incasso van de contributie. 

• Contributie is inclusief de te betalen bijdrage voor het lidmaatschap van de KNVB. Voor het 
bepalen van de leeftijdsgrens bij jeugdleden geldt 1 januari als peildatum. 

• Het indelen in teams van nieuwe leden is voorbehouden aan de door het bestuur aangestelde 
personen. 

• De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van 
de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. 

• Door dit formulier te ondertekenen geeft hij/zij toestemming om zijn/haar gegevens door te geven 
aan de KNVB. in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de 
KNVB. de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter 
beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. 

De twee laatste punten zijn in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Let op: Niet volledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling 

genomen. 

___________________________________________________________________________ 

 

 


