Opgegeven als lid K.N.V.B.
Relatienr. …………………………………………….
Verenigings lidnummer ……………………….

AANVRAAGFORMULIER
T.B.V. HET LIDMAATSCHAP
s.v.p. DUIDELIJK SCHRIJVEN EN IN BLOKLETTERS INVULLEN ! ! !
ACHTERNAAM ______________________________ VOORLETTER(S) ___________
ROEPNAAM M /V

__________________

ADRES ___________________________________
POSTCODE

____________

GEBOORTEDATUM

WOONPLAATS _________________________

______________

TELEFOONNR ________________________

MOBIELNR.

_______________

EMAILADRES ________________________

o

Rijbewijsnummer:

______________________________

o

Identiteitskaart:

______________________________

o

Paspoortnummer:

______________________________

Beëindiging van het lidmaatschap
Het is gebruikelijk dat de speler(-ster) het gehele seizoen afmaakt, dit om te voorkomen dat
het team in de problemen komt in verband met de samenstelling van het elf- of zevental. Het
verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend.
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden voor 31 mei via de
ledenadministratie
HANDTEKENING:

Woonplaats

datum

(bij jeugdleden ondertekenen door ouders of voogd)
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Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms
ook foto’s en filmpjes van u op WEBSITE, APPS EN SOCIAL MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen wij u
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ___________________________________________________________(verder: ondergetekende)
v.v. Batavia (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:



Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op <WEBSITE, APPS, SOCIAL MEDIA>.



Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij
kunnen benaderen voor <AANBIEDINGEN>.



Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek:
□ OP DE WEBSITE
□ IN HET CLUBHUIS
□ IN DE KANTINE
□ <…...>



Mij nieuwsbrieven van v.v. Batavia per e-mail toe te sturen



Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een
reünie of bijzondere gebeurtenis.
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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 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Naam ouder/voogd
….………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd
….………………………………………………………………………………………………………………………
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