
 

 Erfgenamenweg 14, 8026 PS  Zwolle 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

 

Welkom als lid van onze voetbalvereniging!! 

 

Met dit formulier geef ik mij op als lid van voetbalvereniging Wijthmen 

 

Naam:   ______________________________________________________________ 

 

Adres:   ______________________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats: ____________________________________________________________ 

 

Telefoon (vast – mobiel): _____________________________________________________________ 

 

E-mailadres:  ______________________________________________________________ 

 

Geboortedatum en -plaats: ___________________________________________________________ 

 

MAN / VROUW / JONGEN / MEISJE / ANDERS (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Legitimatie + nummer: ______________________________________________________________ 

(verplicht vanaf 16 jaar; kopie rijbewijs / paspoort / ID-kaart meesturen) 

 

Gegevens ouders / verzorgers (verplicht < 16 jaar): ___________________________________________ 

 

Ik ben de laatste 3 jaar spelend lid geweest bij vereniging:  __________________________________ 

 

Stuur een pasfoto mee voor de digitale spelerspas (verplicht vanaf 12 jaar) 

 

============================================================================= 

 

MACHTIGING voor automatische incasso (besluit Algemene Ledenvergadering) 

 

De inning van contributie gebeurt middels automatische incasso, waarvoor we je vragen de 

onderstaande machtiging te tekenen. 

 

Ondergetekende: ______________________________________________________________ 

 

Adres:    ______________________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats: ____________________________________________________________ 

 

machtigt hierbij de penningmeester van VV Wijthmen om van bankrekening (IBAN) en ten name van: 

 

____________________________________________________________ de jaarlijkse contributie 

per jaar / kwartaal (doorhalen wat niet van toepassing is) af te schrijven. 

 

Datum en handtekening: _____________________________________________________________ 

 

 

Ga door naar de volgende pagina voor de opgave vrijwilligerstaken en de 

toestemmingsverklaring AVG.  



 

 Erfgenamenweg 14, 8026 PS  Zwolle 

VRIJWILLIGERSWERK EN AVG 
 

 

Lidmaatschap en vrijwilligerswerk 

 

VV Wijthmen is een vereniging die draait op de inzet van vele vrijwilligers. Steeds meer taken moeten 

worden ingevuld, de vereniging kan dus niet bestaan zonder vrijwilligers. Dit betekent dat ieder lid of 

een ouder/verzorger van een lid (<16) zijn of haar steentje aan het verenigingsleven moet bijdragen. 

Oftewel: lid zijn / worden is meedoen! Kies 3 taken door deze aan te kruisen of kijk bij de vacatures op 

de website voor andere suggesties om hieronder aan te kruisen: 

 

o Scheidsrechter (senioren / jeugd*) 

o Leider (senioren / jeugd*) 

o Kantinedienst (zaterdag) 

o Accommodatie (klussen) 

o Schoonmaak reclameborden en doelen 

o Schoonmaken gebouwen 

o Organiseren van evenementen (jeugd / senioren / speciale evenementen*) 

o Ondersteunend kader (penningmeester / materiaalbeheer / anders*) 

o Website en social media 

o Eigen suggesties: _______________________________________________________________ 

* doorhalen wat niet van toepassing is. Teamtaken zoals per toerbeurt wassen, rijden, vlaggen enz. vallen hier buiten. 

 

Toestemmingsverklaring AVG  

 

VV Wijthmen heeft als doel om persoonsgegevens optimaal te beschermen. Voor een goede 

ledenadministratie en contributie-inning hebben we wel persoonsgegevens nodig. Ook zijn deze 

gegevens nodig om mee te kunnen voetballen in competitieverband bij de KNVB. Daarom vragen wij 

in het aanmeldingsformulier alleen de persoonsgegevens die wij hiervoor nodig hebben.  

Ook willen we voor een goed functioneren van onze vereniging u informeren over de vereniging en de 

activiteiten. Wij plaatsen hiervoor teams, speelschema’s, wedstrijduitslagen en ook foto’s en soms 

filmpjes op onze website en social media. 

 

Met dit formulier geef ik (naam) toestemming om de benodigde gegevens over mij te verwerken. Ook 

geef ik toestemming voor (aankruisen): 

 

o het publiceren van foto’s en/of filmpjes van bijvoorbeeld wedstrijdmomenten en andere activiteiten 

op de website en social media; 

o het opnemen van mijn pas- en teamfoto op de teampagina; 

o het opnemen van mijn geboortedatum in de rubriek ‘jarigen’. 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hiervoor beschreven redenen. Voor nieuwe 

gegevensverwerking vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

 

Naam en handtekening: ________________________________________________________ 

 

Naam en handtekening ouder / verzorger (in geval je jonger bent dan 16) 

 

    ________________________________________________________ 

 

Het aanmeldingsformulier met bijlagen (kopie legitimatie, pasfoto) kun je volledig ingevuld en 
ondertekend opsturen naar ledenadministratie@vvwijthmen.nl. 
U kunt van het formulier een scan/foto mailen, maar mag ook een papieren versie afgeven 
aan één van de bestuursleden. 
 


