
          W.V.V.´67      

Woensdrechtse Voetbal Vereniging 1967    

Aanmeldings en Machtigings Formulier 
 

Achternaam        : ……………………........................................................ 
 

Voorletters   : ……………………........................................................ 
 

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

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

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

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

Telefoon      : ……………………........................................................ 
 
Geboorte Datum  : ……………………........................................................ 
 
Geboorte Plaats  : ……………………........................................................ 
 

Geboorte Land   : ……………………........................................................ 
 

Nationaliteit    : ……………………........................................................ 
 

ID of Paspoortnummer** : …………………….................................(kopie inleveren) 
 

Geslacht   : MAN / VROUW*       
 

E-mailadres   : ……………………........................................................ 
 

Betaling van contributie bij voorkeur middels automatische incasso.  

Indien U de Vereniging W.V.V’67 Incassant-ID: NL46ZZZ402806570000 machtigt om de door U verschuldigde 

contributie automatisch af te laten schrijven, graag hieronder het IBAN nummer invullen, en deze tekenen. 
 (bij jeugd door een ouder cq voogd laten tekenen). 
 

“IBAN” (International Bank Account Number).: …….................................................  
 

Bank (naam)   : ……………................................................................ 
 
Wenst                            : □ 1x per jaar, □ 2x per jaar of  □ 4x per jaar dat de contributie wordt afgeschreven.  

 

Handtekening   : .............................................................................. 
 

Was u eerder lid van een voetbalvereniging?    ja/nee*     
 

Zo ja, bij welke club    : .............................................................................   
 

en tot welke datum  : ……………………………………………………….................... 
 

Valt dit binnen een termijn van 3 jaar vanaf aanmeldingsdatum, dan dient U een (blauw)overschrijvingsformulier 
van de KNVB in te vullen en de spelerspas en ledenmutatiekaart bij deze toe te voegen. 

• Bij aanmelding van ALLE leden ouder dan 10 jaar verzoeken wij tevens een recente pasfoto in te leveren, 
met de op de achterzijde van de foto vermeldt, de naam en geboortedatum.  

 

• Afmelden moet men schriftelijk doen voor 30 mei van het lopend seizoen. 
 

• OPGELET : Volgens ART:7 van de statuten van onze vereniging: Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft 

opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet 

heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij 

betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. 

 

*   doorstrepen aub 
 ** mag ook een ander geldig legitimatie zijn (bv rijbewijs)      



 
 
 
 
 

W.V.V.’ 67 Toestemmingsverklaring    
 

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

sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s 

en filmpjes van u op  INTERNET(WEBSITE) , APPS (VOETBAL.NL) EN SOCIAL MEDIA (OFFICIËLE ACCOUNTS BEHEERD 

DOOR WVV’67) plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

 

Met dit formulier geef ik ……………………………………………………………………………………… (verder: ondergetekende) 

W.V.V.’ 67 (verder: verenging) toestemming om gegevens over  

mij/mijn zoon/dochter …………………………………………………………………..……………………… te verwerken.  

 

 Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder genoemde gegevensverwerkingen: 
 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op  INTERNET (EIGEN WEBSITE) , APPS 

(VOETBAL.NL) EN SOCIAL MEDIA (OFFICIËLE ACCOUNTS BEHEERD DOOR WVV’67). 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek: OP DE WEBSITE 

 Vermelding in de verjaardagskalender op de website.  

 In geval van jeudlid/kader: Mijn naam in het boekje “teamindeling jeugd” dat jaarlijks onder de jeugdteams 

wordt verspreid.  

 Indien leider/trainer jeugd wordt mijn naam en telefoonnummer in het boekje “teamindeling jeugd” vermeld, 

zodat andere leden mij kunnen benaderen. 

 Mij gedurende 75 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 

bijzondere gebeurtenis. 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven genoemde en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor 

nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken, d.m.v. het sturen van een e-mail aan secretaris@wvv67.nl.  

 

 

Naam lid:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Datum:   ..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Handtekening:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd 

ondertekend te worden. 

 

 

 

Naam ouder/voogd : ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Handtekening ouder/voogd: ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


