
 

INSCHRIJFFORMULIER 

Seizoen 2021-2022 

    ACHTERNAAM VOORNAMEN 

ADRES ROEPNAAM 

POSTCODE WOONPLAATS 

TELEFOON MOBIEL 

GEB. DATUM    E- MAIL 

    GEB. PLAATS                                                                                                                                     GESLACHT               MAN/VROUW 

Automatisch Incasso   
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan VV Oosterhout om de verschuldigde contributie  
af te schrijven van IBAN NUMMER . ____________________________________________________________      
Betaling per                              [  ] per jaar    [  ] per half jaar   [  ] per kwartaal    [  ] per maand   

 NAAM DATUM 

   HANDTEKENING 

Teamindeling 

 IN TE DELEN BIJ      (team/elftal invullen indien bekend) 

Overschrijving 
    Bestaand KNVB Nummer     _______________________      Oude Club            _______________________ 

Vrijwilligerswerk  
Ik ben in overleg beschikbaar voor vrijwilligerswerk bij de vereniging  
[  ] Kantineploeg   [  ] Schoonmaakploeg    [  ] Onderhoudsploeg       [  ] Leider/Trainer   [  ] Administratief               
[  ] _______________ Commissie 

Aanvullende bepalingen  

1. Het nieuwe lid conformeert zich bij inschrijving aan de gedragsregels van VV Oosterhout. 
   Deze zijn te vinden op de website van VV Oosterhout. 

2. Stopzetten van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor einde van het seizoen per mail plaats te vinden via 
secretariaat@vvoosterhout.nl. 

3. Voor junioren en pupillen (t/m 17 jaar is een handtekening van ouders/verzorgers op het aanmeldingsformulier 
verplicht. 

4. De contributie is met ingang van 1 juli 2020 vastgesteld op:  

         Senioren                   € 187,00 per jaar  
         Junioren                   € 160,00 per jaar  
         Pupillen                    € 111,00 per jaar   
         30+, 35+, 45+         € 55,00 per jaar 
         Walking football        € 108,00 per jaar 

5. Voor deze inschrijving brengen wij eenmalige administratiekosten van € 25,00 in rekening. Deze wordt gelijktijdig 
met de contributie gefactureerd.   

6. Contributie is altijd voor een heel seizoen verschuldigd, ook bij tussentijdse beëindiging. 

7. Het speelshirt wordt door VV Oosterhout ter beschikking gesteld.  Bijbehorende broek en kousen dienen door de 
leden zelf aangeschaft te worden bij Sport 2000 te Oosterhout. Het is NIET toegestaan met afwijkende broek of 
kousen uit te komen in wedstrijden voor VV Oosterhout. 

8. Gesponsorde tenues / tassen /trainingspakken en materialen mogen uitsluitend via de vereniging worden 

aangeschaft en blijven eigendom van de vereniging. 

Samen met dit formulier dient een pasfoto te worden ingeleverd t.b.v. de spelerspas(vanaf 10jaar).   
Voor alle nieuwe leden van 16 jaar en ouder geldt dat bij het aanmeldingsformulier een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart) dient te worden bijgevoegd.   

Dit formulier kunt u inleveren in een gesloten envelop bij de secretaris: 
Bij VV Oosterhout achter de bar of in het wedstrijdsecretariaat OF 

VV Oosterhout Postbus 91 4900 BC Oosterhout 



TOESTEMMINGSVERKLARING 

 
Op 11 mei 2018 is de Algemene Leden Vergadering geïnformeerd over de inwerkingtreding van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. VV Oosterhout vindt de privacy van haar leden erg 
belangrijk en heeft een privacy beleid vastgesteld. In de privacyverklaring van VV Oosterhout, die opgenomen 
is op de website www.vvoosterhout.nl, heeft zij de belangrijkste elementen uit haar beleid opgenomen. Lees 
deze aandachtig door.  
 
In verband met de AVG vragen wij je toestemming om bepaalde gegevens te verwerken. 
Graag ontvangen wij de ingevulde verklaring zo snel mogelijk retour. Je kan deze scannen en naar ons mailen 
via secretariaat@vvoosterhout.nl. Of je kan het formulier in een gesloten envelop in de brievenbus doen bij het 
secretariaat (in het clubgebouw in de kantine). 
 
Toestemmingsverklaring  
Met het inschrijven als lid bij VV Oosterhout heb je toestemming gegeven om gegevens te verwerken voor de 
uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. Hieronder valt: 

• het voeren van een leden- en financiële en salarisadministratie; 

• het innen van contributies; 
• voor het indelen in teams en de communicatie die nodig is voor het algemeen functioneren 

             als team (bijvoorbeeld via de groep-app t.b.v. trainingen en wedstrijden); 
• het verzenden van informerende nieuwsbrieven .  

In het geval je hiermee niet akkoord bent, dan is het niet mogelijk om je als lid in te schrijven/of ingeschreven 
te houden bij onze vereniging. 
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we informatie over wedstrijden, uitslagen en soms ook foto’s en 
filmpjes van je op <INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA> plaatsen. Met dit formulier vragen wij je 
toestemming om je gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Ik geef VV Oosterhout toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
<OPNEMEN WAT VAN TOEPASSING IS:> 

 

 Het opnemen van mijn resultaten in de ‘Talentmonitoring’ op de website van VV Oosterhout.   

 Het maken en plaatsen van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op <INTERNET, APPS, SOCIAL 

MEDIA>. 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto: 

□ OP DE WEBSITE 

□ IN HET CLUBGEBOUW 

□ IN DE KANTINE 

□ <…...> 

 Mijn naam, telefoonnummer, mailadres beschikbaar te stellen voor zaken buiten teamverband zodat 

andere leden mij kunnen benaderen. 

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

maatschappelijke dienstverleners. 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
Naam   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Geboortedatum   ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 18 jaar dient deze verklaring 
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd   …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd………………………………………………………………………………………………………… 


