
Aanmeldings-/mutatieformulier (AVG) 
 Aanmelding spelend lid  Van steunend naar spelend 

 Aanmelding steunend lid  Van spelend naar steunend 

 Adreswijziging  Afmelding lid 

 Bank-contributie gegevens  Overig 
 

Achternaam : 

Voorletters :  

Voornamen :  

Adres : 

 
Postcode : Woonplaats : 

 

Telefoon : Mobiel : 
 

Geslacht : man/vrouw Nationaliteit : 

Geboortedatum : 

E-mailadres : 
 
 
E-mailadres ouders : 
(bij jeugd tot 16 jaar) 

 
IBAN-nummer : 

 
Contributie per : maand/kwartaal/halfjaar/jaar 

 
16 jaar en ouder 
soort legitimatiebewijs : Nummer : 

 
Heeft de laatste 5 seizoenen wel/niet bij een andere voetbalvereniging gespeeld. Zo ja, waar: 
Is wel/niet lid van een zaalvoetbalvereniging. Zo ja, welke: 
KNVB-relatienummer indien aanwezig: 

 
 
Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft u toestemming aan WAVV doorlopende sepa/euro incasso- 
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van de bovenstaande rekening af te schrijven wegens contributies en 
toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
WAVV. De contributie zal periodiek geïncasseerd worden conform de aangegeven betaalwijze en onder vermelding van het 
incassant id NL14ZZZ401205740000 en een kenmerk machtiging dat nog aan u doorgegeven wordt. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het reglement ledenadministratie, contributiereglement en Privacy Reglement 
WAVV (te vinden op de website www.wavv.nl)., waarin onder meer vermeld staat dat een lidmaatschap altijd doorloopt tot 
het einde van een lopend seizoen (30 juni) en alleen schriftelijk opgezegd kan worden. Deze doorlopende machtiging eindigt 
aan het einde van het seizoen waarin het lidmaatschap beëindigd wordt. 

 
Handtekening : Datum : 

 
(indien minderjarig ouder(s) of verzorgers) 

De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. 
De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en 
onderzoeksdoeleinden. 
Ondergetekende geeft 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. 


