
I nschrijfformulier v.v. Woudrichem Senioren

Algemene gegevens

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Gontactgegevens

Straat:

Postcode:

Telefoon:

E-mailadres:

Legitimatie gegevens

Legitimatie:
(paspoort, rijbewijs, lD-kaart)

Heb je de laatste 3 jaar bij een
andere vereniging gespeeld?

Financiële gegevens

Hierbij machtig ik v.v. Woudrichem om per kwartaal automatisch het contributiebedrag en door de KNVB opgelegde
boetes af te schrijven van onderstaand rekeningnummer. lndien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30
kalenderdagen een vezoek tot terugboeking bij bank of postbank worden ingediend. lntrekking machtiging dient
tijd ig per mail te worden gericht aa n ledenad mi n istratie@wwoud richem. n L

Rekeningnummer (IBAN):

O lf *it spelend lid worden

O tf *it rustend lid worden

Senioren vanaf 18 jaar (KNVBlid): € 13,00 per maand
Rustende leden met stemrecht (KNVBlid): € 5,25 per maand
Donateur (rustend lid zonder stemrecht): € 4,50 per maand (voor aanmelden svp contact oonemen)

Aanmeldkosten voor spelende leden bedragen eenmalig € 10,-.

Roepnaam:

Achternaam:

Geboorteplaats:

Geslacht: O Man O vrouw

Huisnummer:

Woonplaats:

Mobiel 1:

Mobiel2:

Nummer:

Zo ja, welke?O.t"
Q Nee

Rekeninghouder:



Voonraarden lidmaatschap

Adreswijzigingen en overige wijzigingen dienen per e-mailte worden doorgegeven aan de ledenadministratie:
ledenadm in istratie@wwoud richem, nl

De opzeggingstermijn voor niet-spelende leden is minimaal één maand voor het einde van een kwartaal. De
opzeggingstermijn voor spelende leden is minimaal één maand voor het einde van een verenigingsjaar. Het
verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie voor het hele
lopende verenigingsjaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de KNVB
toe.

LET OP!l! U dlent de privacy-verklaring getekend in te leveren samen met dit informulier. Zonder de
getekende privacy-verklaring is aanmelden niet mogelijkt

n tf geef hiermee kennis te hebben genomen van de lidmaatschapsvoorwaarden en
heb de privacy-verklaring ondertekend en bijgevoegd.

Datum: Handtekening:

fionger dan 18 jaar, handtekening ouder/vezorger)

Met het invullen van dit formulier heeft u uzelf of uw zoon/dochter opgegeven bij v.v. Woudrichem. Onze, maar nu
ook uw vereniging is gelukkig in het bezit van een groot vrijwilligersbestand. Door het vele vrijwilligerswerk kunnen
wij de contributies voor alle geledingen betaalbaar houden.
Behoudens de hoofdtrainers van de diverse afdelingen worden de bestuurlijk-, kader- en uitvoeringstaken geheel
ingevuld door vrijwilligers. Om dit bestand op volle sterkte te houden is het belangrijk dat wij ook op uw medewerking
kunnen rekenen. Hieronder treft u de lijst aan met functie/taken welke door zelfiarerkzaamheid worden uitgevoerd en
waarin u uw steentje kan bijdragen. Graag vernemen wij van u voor welke functie/taak wij u op korte termijn of in de
toekomst kunnen benaderen.

Bestuursfunctie: !TechnischeCommissie

! naiviteiten Commissie

! n§emeen Bestuur

Kantine: I Kantinebeheer

I Barmedewerk(st)er

flJeuso

! Senioren

! Jeugo

! Senioren

Trainer:

Scheidsrechter: fl Jeusd

! Senioren

Grensrechter: ! teugd

I Senioren

Leider:

Sponsoring:

Overig:

! Teamsponsor

f] Sponsor algemeen

! Onderhoud

! Vezorg(st)er

! rHeo-e

dat dan hieronder aan:

Wanneer het formulier volledig is ingevuld graag:

- opsturen naar v.v. Woudrichem (t.a.v. ledenadministratie, Postbus 29,4285 ZG Woudrichem)
- afgeven in de bestuurskamer van V.V. Woudrichem (t.a.v. ledenadministratie)
- inscannen en mailen naar ledenadministratie@wwoudrichem.nl

Bekijk ook:

Staat er in de bovenstaande lijst niets bij, maar u denkt dat u op een andere manier een bijdrage zou kunnen leveren

*,EGI



Of8eíicnl 11 maarl 1932

Privacy beleid

V.V, Woudrichem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met het
Privacy beleid ( terug te vinden op onze website) willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. V.V Woudrichem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselÍjke wet- en

regelgeving, waaronder de Algemene Verordeni ng Gegevensbescherming.

Als v,v, Woudrichem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

lndien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover
of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de email gericht aan

secreta ris@wwoudrichem.n I

Datum; ..........

Hierbij geef ik, ri...,....r....... ( noam, minderjorige von ouder,
verzorgerl

Door middel van aankruisen w Woudríchem toestemming voor;

O Verwerking van mijn persoonsgegevens, beperkt tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

O n"t te plaatsen van foto's, eventueel voorzien van naam, leeftijd op de website, sociale

media en het clubblad van de vereniging

Woudrichem ...,................( dd-mm-jjjj)

Handtekening;

Eventueel naam minderjarige :

Naam ;
Adres ;
Woonplaats ;


