
AANMELDING LIDMAATSCHAP V.V. SCHOONEBEEK

Lid worden?
We willen graag dat je lid wordt 
van onze voetbalvereniging. 
Kinderen mogen daarom vier 
keer op proef meetrainen 
voordat ze echt “op voetbal 
gaan”. Ze kunnen lid worden 
zodra ze 5 jaar oud zijn.

Als je lid wilt worden dan kun je 
hiernaast het aanmeldformulier 
invullen. Je kunt  het formulier 
ook opvragen bij onze secretaris 
Henk Herbers. Het formulier 
moet volledig worden ingevuld 
anders kunnen we het niet in 
behandeling nemen. 

Ga als volgt te werk:
1. Vul het aanmeldingsformulier
en de machtiging in op op je 
computer.

2. Sla het (PDF) formulier op op 
je computer

3. Print het formulier uit.

4. Zet jouw of de handtekening 
op van ouder/voogd op het 
formulier

5. Scan het formulier in en mail 
deze samen met een pasfoto 
naar: info@vvschoonebeek.nl

Je mag het formulier ook printen, 
handmatig invullen en tekenen,
en dan in de brievenbus bij de 
kantine deponeren.

Vrijwilligersfunctie
Op het formulier is een 
apart stuk opgenomen over 
het vervullen van taken 
binnen de vereniging. We zijn 
hiertoe gedwongen omdat er 
onvoldoende mensen zijn die 
zich vrijwillig aanbieden om 
binnen de voetbalvereniging 
bepaalde taken uit te voeren. 
Om de jeugd en senioren te 
kunnen laten voetballen zijn er 
voldoende vrijwilligers nodig. 
Deze vrijwilligers houden de 
club draaiende! Wel hebben we 
steeds nieuwe vrijwilligers nodig. 
Daarom willen we graag weten 
naar welke van onderstaande 
taken/functies bij de V.V. 
Schoonebeek uw voorkeur als 
lid of ouder/verzorger uitgaat. U 
wordt geacht minimaal 1 keuze te 
maken.  Als u geen keuze maakt, 
wordt de aanmelding niet in 
behandeling genomen. 

Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen 
schriftelijk opgezegd worden. 
Zonder schriftelijk tegenbericht 
wordt het lidmaatschap jaarlijks 
stilzwijgend verlengd. 

Aanmeldingsformulier
Voornaam: Voorletters: Achternaam:

Adres + huisnummer: Postcode + Woonplaats

Gebootedatum: Geslacht: 

Telefoonnummer: Mobielnummer:  E-mailadres:

Voor welke categorie meld je je aan? 

Ben je al lid van de KNVB (geweest) en weet je je KNVB-Lidnum

Vrijwilligersfunctie ouder(s)/voogd (Bij lid onder 18 jaar)  
minimaal 1 keuze!

Doorlopende machtiging
Ondergetekende machtigt Voetbalvereniging Schoonebeek me
NL44RABO0136705340 om van zijn/haar rekening bedragen a
contributie. De afschrijving gebeurt één keer per 3 maanden

Voorletters + Achternaam 
rekeninghouder: IBAN-Nummer:

Datum: Handtekening: 
(Ouder/voogd bij lid onder 18 

Met het insturen van dit aanmeldingsformulier wordt toestemming gegeven om zijn/haar 
geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te z
adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter besc
onderzoeksactiviteiten.

Ook verwachten wij dat de ouders/verzorgers zich inzetten voor de V.V. Schoonebeek om
voetbalclub meer is dan alleen maar voetballen. Dit betekent o.a. dat u bereid bent om bi
naar uitwedstrijden, bij toerbeurt de tenues wast, zich sportief gedraagt langs de lijn, tijdig
en bereid bent om vrijwilligerswerk te doen. Bij akkoord machtigt inschrijver Voetbalverenig
bankrekeningnummer NL44RABO0136705340 om van zijnhaar rekening bedragen af te s

Aspirant lid is op de hoogte van de privacyverklaring en gaat akkoord met de volgende to
het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de ve
en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms o
van u op het internet, social media, website, teletext, apps en geschreven of geprinte doc
dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. Door a
VOETBALVERENIGING SCHOONEBEEK (verder: vereniging) toestemming om gegevens ov
de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 1. Mij b
activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke diens
bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, social media, website, teletext, apps
documenten. 3. Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van
kunnen benaderen. 4. Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in diverse uitingen van de
telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere led
Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbe
gebeurtenis. Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gege
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag
moment intrekken.

- -

- -

Man Vrouw

Jeugd 
(tot 18 jaar)

Senioren
(vanaf 18 jaar)

Steunend lid

Nee, Ik meldt me voor het eerst aan bij een voetbalclub (i

Ja Mijn KNVB Lidnummer was/is:

Leider/ster van een jeugdteam (Assistent)-scheidsrechter  

Trainer van een jeugdteam Kantinedienst
mer?

t IBAN-nummer 
f te schrijven inzake 

jaar)

gegevens door te 
ijn dat de KNVB de 
hikking stelt in verband met 

dat spelen bij een 
j toerbeurt mee te rijden 
 uw contributie betaald 
ing Schoonebeek met 
chrijven inzake contributie. 

estemmingsverklaring. Voor 
reniging, sportactiviteiten 
ok foto’s en filmpjes 
umenten plaatsen. Met 
kkoord te gaan geef ik 
er mij te verwerken. Ik geef 
enaderen voor sportieve 
tverleners. 2. Publiceren van 
 en geschreven of geprinte 
 de vereniging zodat zij mij 
 vereniging 5. Mijn naam en 
en mij kunnen benaderen. 6. 
eld een reünie of bijzondere 
vens en organisaties. Voor 
 mijn toestemming op elk 

Kader lid

n Nederland)

Leider/ster van een 
seniorenteam

Verricht reeds taak/taken
bij V.V. Schoonebeek

Vergeet niet om 
pasfoto (digitaal) 
aan te leveren!
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