
Wenst per (datum) lid te worden van de volgende sport:

Contributiebedragen seizoen 2021-2022: (ingaande per 01/01/2022)

O Voetbal senioren (18 jaar e.o.)* contributie 16,50€    per maand

O Voetbal jeugd (5 t/m 17 jaar) * contributie 10,00€    per maand

O Voetbal dames contributie 10,00€    per maand

O Gym (7 t/m 18 jaar) contributie 10,00€    per maand

O Fit for Women contributie 13,50€    per maand

O Volleybal contributie 14,00€    per maand

O Badminton contributie 14,00€    per maand

O Tafeltennis contributie 14,00€    per maand

O Ondersteunend lid (donateur) contributie 6,50€      per maand

(aankruisen wat van toepassing is)

Indien lidmaatschap voetbal:

Ben je eerder lid geweest van een voetbalvereniging? JA NEE

Indien ja, wat was de laatste vereniging?

Als je een KNVB-pas hebt, wat is je nummer?

Ondergetekende verklaart hierbij:

- Dat hij/zij lid wordt van sv Zalk en akkoord gaat met de algemene regels lidmaatschap (zie website)

- Bereid te zijn minimaal een keer per seizoen vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten 

(bijv.bardienst) (18 jaar e.o.)

- Dat hij/zij akkoord gaat met het doorgeven van de bij ons bekende gegevens aan de overkoepelende

sportbonden. (Zoals: KNVB (i.v.m. KNVB-pas), NKS)

* Geen / wel * bezwaar te hebben tegen het gebruik van film- en beeldmateriaal waarop het lid is afgebeeld 

ten behoeve van publicaties in het kader van de sportvereniging

* Geen / wel * bezwaar te hebben tegen het plaatsen van een profielfoto op onze website

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Indien het lid onder de 18 jaar is moet een ouder/ wettelijke vertegenwoordiger dit formulier ondertekenen.

Naam en handtekening: Datum:

Formulier mailen naar de ledenadministatie, Mathilda Agterhuis:

ledenadministratie@svzalk.nl

(doorhalen wat niet van 

toepassing is)

E-mailadres

Geboortedatum

Aanmeldformulier lidmaatschap SV Zalk

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Achternaam en voorletters

Roepnaam

Adres

mailto:ledenadministratie@svzalk.nl


Aanvulling op het aanmeldformulier

Ledenadministratie:

Mathilda Agterhuis – 038 4443571 – ledenadministratie@svzalk.nl

Voor de (nieuwe) voetballeden nog de volgende aanvulling:

Om speelgerechtigd te zijn moet bij de ledenadministratie worden ingeleverd:
- Dit aanmeldingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend;

- Een goede pasfoto voor leden van 11 jaar en ouder;

De pasfoto (wanneer van toepassing) dient te voldoen aan de volgende eisen:

Het is belangrijk dat het gehele hoofd in beeld komt. Gecentreerd dus beide ogen en oren zichtbaar;

de pasfoto mag zowel in zwart wit als in kleur zijn;

het formaat is 35 x 45 mm (b x h);

de foto mag niet bewerkt zijn. De achtergrond moet lichtgrijs, lichtblauw of wit zijn. 

De achtergrond moet egaal van kleur zijn. Tussen hoofd en achtergrond moet voldoende contrast zijn.

een kopie van een geldig identiteitsbewijs voor leden van 11 jaar en ouder.

Indien u de laatste 3 jaar een bindende wedstrijd bij een andere

voetbalvereniging speelde, geef dan hier uw relatiecode op:

Tevens heb ik kennis genomen van de toestemmingsverklaring in het kader van de 

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) op de tweede pagina en mijn keuze daarbij aangegeven.

Datum:

Handtekening:

(bij minderjarigen door ouder of verzorger)   

mailto:ledenadministratie@svzalk.nl


Aanvulling op het aanmeldformulier

Met ondertekening van dit formulier verklaart u tevens akkoord te gaan met het beheren van de 

spelerspas(voetbal) door de vereniging, voor zover van toepassing.

Indien u meent dat er medische of andere bijzonderheden zijn, die van belang zijn bij het sporten of bij de begeleiding

van uw kind, verzoeken wij u dit hieronder te vermelden of door te geven aan de teamleider, begeleider en/of trainer. 

Wij zullen vertrouwelijk met deze gegevens omgaan.

Toestemming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor niet jeugdleden

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleen ik aan de sv Zalk toestemming voor het 

verwerken van mijn persoonsgegevens. Voor de voetballeden wordt de toestemming verleend teneinde daarmee te

kunnen voldoen aan de bepalingen die door de KNVB zijn opgesteld en die:

·        Voetballen in clubverband mogelijk maken. 

·        Als vrijwilliger functies namens de sv Zalk uit te kunnen oefenen waarvoor het bondslidmaatschap vereist is.

Ik verleen eveneens/geen* toestemming dat er foto’s en films van mij worden gepubliceerd als dat in het kader van 

verenigingsactiviteiten of informatievoorziening (zoals vermeld in de Privacyverklaring) gewenst is.

Voor jeugdleden

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleen ik aan de sv Zalk toestemming 

voor het verwerken de persoonsgegevens van mijn zoon/dochter*. 

Voor voetballeden wordt de toestemming verleend teneinde daarmee te kunnen voldoen aan de bepalingen die door 

de KNVB zijn opgesteld en die voetballen in clubverband mogelijk maken. 

Ik verleen eveneens/geen* toestemming dat er foto’s of films van hem/haar* worden gepubliceerd als dat in het kader van 

verenigingsactiviteiten of informatievoorziening (zoals vermeld in de Privacyverklaring) gewenst is.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

‘Voor het Privacy Reglement verwijzen wij naar de website www.svzalk.nl 

Datum:

Handtekening:

(bij minderjarigen door ouder of verzorger)   

Aanmeldformulier en aanvulling formulier mailen naar de ledenadministatie, 

Mathilda Agterhuis: ledenadministratie@svzalk.nl. 

Of persoonlijk afgeven bij Mathilda of een van de bestuursleden.

http://www.svzalk.nl/
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