


 

 

INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID 
 
Naam: ………………………………………………. Voorletters: …………………… 

Straat + Huisnummer: ……………………………………………………………………………………… 

Postcode + Woonplaats: ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………Mobiel: …..…………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………………............... Geslacht: Man / Vrouw (*) 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………… 

Soort lidmaatschap: Bambino (<=4 jr) / Junior / Senior / Rustend Lid / Kaderlid (*) 

Eerder lid geweest van een voetbalvereniging, en zo ja, welke?: ………………………………………….. 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap kan alleen per brief of per e-mail bij het secretariaat 
van SV Helenaveen. Bij aanmelding verleent het lid of in geval van een minderjarige een ouder of 
wettelijk vertegenwoordiger een doorlopende machtiging voor het afschrijven van de contributie, boetes 
die de KNVB oplegt aan het lid (gele/rode kaarten) en eventuele achterstallige betalingen aan de 
kantine. 
 

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA 

 Naam:  R.K. Sportvereniging Helenaveen 

Adres:  Lagebrugweg 3 

Postcode:  5759 PK  Plaats: HELENAVEEN 

Land:  Nederland  Incassant ID: NL56ZZZ402356290000 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan R.K. Sportvereniging Helenaveen doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, te incasseren boetes van de KNVB en 
achterstallige betalingen van de kantine, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van R.K. Sportvereniging Helenaveen. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Land: 

Rekeningnummer [IBAN]: 

Plaats en datum: 

 

…………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………….……… 

……………………………...……Woonplaats: ……………………………….……… 

Nederland……………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 Handtekening: 

 





 

 
 

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 internet, 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) R.K. SPORTVERENIGING HELENAVEEN, handelend onder de naam SV HELENAVEEN-
GRIENDTSVEEN  (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder genoemde gegevensverwerkingen: 
 
A. Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners.  

B. Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, apps en social media alsook 
wedstrijdverslagen. 

C. Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto: 
*  op de website 
*  in het clubhuis 
*  in de kantine 
*  Bij sponsors 

D. Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website, appgroep, lijst in het clubgebouw 
beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen. 

E. Zolang als de toestemming niet is ingetrokken na beëindiging van mijn lidmaatschap mag ik  benaderd 
worden voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

 
Mijn toestemming geldt voor de hierboven 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 ….…………………………………………………………………… 

 
 


