
INSCHRIJFFORMULIER RKVV HAELEN                     versie jan. 2019 

Voor jeugdleden tot 16 jaar dient een van de ouders/verzorgers te ondertekenen. Het formulier 

dient volledig ingevuld bij de onder aan het formulier genoemde persoon afgegeven te worden.   

Bij personen van 12 jaar en ouder zijn de gegevens van een geldig identiteitsbewijs 

noodzakelijk. ALLE nieuwe leden moeten ook een kleuren pasfoto (geen kopie of print) met 

op de achterzijde naam en geboortedatum inleveren. 

Ondergetekende aanvaardt de verplichting binnen de vereniging om: 

• Kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gedragsregels, waarden en normen zoals deze 

binnen de vereniging worden gehanteerd (zie website); 

• Voetbalbroek en sokken af te nemen via de vereniging, zodat uniformiteit gegarandeerd is. Bestelformulier 

daarvoor is op de site te vinden;  

• Indien zijn/haar persoonlijke gegevens worden gewijzigd, dit door te geven via het formulier op de site. 

• Als actief veldspeler (uitgezonderd 7 x 7 voetbal voor 35+) na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar deel te 

nemen aan het ophalen van oud papier volgens een daartoe opgesteld rooster. 

 

(a.u.b. aankruisen , invullen IN BLOKLETTERS) 

   jeugdlid                bij senioren voetballen       niet spelend lid     trainer/leider     
 

Achternaam:      ………………………………..…….………………   Voorletters:…………..……                  m / v 

Roepnaam:        ………………………………………….     Adres:      ………………………….…………………………………………………….. 

Postcode:           ………………..……                       Woonplaats:…………………..………..……………   Land1:  ………………….. 

Geb.datum:  ……………………………………... Telefoon:   …….........…………………………………    

Mobiel nummer:  ……………..……………………………..E-mail: ………..…………………….…………….………………………..……..  

Identiteitsbewijsnr.:……………………………….……………………………..    Soort: paspoort / rijbewijs / ID kaart  

Is bovengenoemde persoon nog geen 16 jaar, dan moet van minstens 1 ouder de gegevens worden ingevuld 

Ouder 1  Ouder 2 

Naam: ………………………………………………………………….. Naam: ………………………………………………………………………………….. 

Mobiel nummer:………………………………….......................... Mobiel nummer:....................................................................................... 

E-mail: ………………………………………………………….………. E-mail: ………………………………………………………………………………….  

 

Ouders/verzorgers: heeft uw kind een geclassificeerde stoornis, zoals autisme/ADHD/PDDNOS, waarvan wij, in 

belang van de speler en de vereniging, op de hoogte moeten zijn? 

Zo ja: welke..................................................................................................... (uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld) 

 

BEDOELD VOOR ALLE NIEUWE LEDEN (bij leden die alleen vrijwilligerswerk verrichten, zal echter geen 

incasso plaatsvinden; volledig invullen en ondertekenen is echter wel verplicht)  

Door ondertekening van dit formulier verleent u toestemming aan RKVV Haelen om doorlopend incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en uw bank 

om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RKVV Haelen. (per 15 

september en 15 januari wordt dan het halfjaarlijks verschuldigde contributiebedrag geïnd).  

 

Rekeningnummer [IBAN] …………………………………………………………..……………………  Bank Identificatie [BIC]: 2……………… 

 

Naam van de ondertekenaar: ………………………………………………………………….. 

Ondergetekende verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en met de voorwaarden 

akkoord te gaan.   

 

Handtekening:    ……………………………….…………..………             Plaats en datum  :……………………………….…………… 

Dit formulier a.u.b. volledig ingevuld met foto en ondertekend bezorgen bij  

Fried Schreurs;  Schepenbank 10; 6081 DA Haelen tel 0475-510610; E-mail: fried.schreurs@home.nl   

                                                                 
1 Indien het land ‘Nederland’ is, hoeft dit niet ingevuld te worden. 
2 Indien uw rekeningnummer een Nederlands rekeningnummer is, hoeft dit niet ingevuld te worden. 
 

mailto:fried.schreurs@home.nl


Toestemmingsverklaring (moet ook ingevuld worden) 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 

wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u en/of uw kind(eren) op onze site, apps 

en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens 

hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik NAAM LID: ……………………………………………………………….………..………………… (verder: 

ondergetekende) RKVV HAELEN  (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Het opnemen van mijn PASFOTO: 

IN SPORTLINK (Voor spelende leden is dit verplicht. De pasfoto wordt gebruikt om de ingevulde gegevens op het digitale 

wedstrijdformulier te laten controleren door de scheidsrechter.  

 Het opnemen van mijn TEAMFOTO (die aan het begin van ieder seizoen gemaakt wordt): 

  OP DE WEBSITE 

  IN DE KANTINE 

 SOCIAL MEDIA 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de verenigingswebsite, apps, social media, 

nieuwsbrief. Het gaat dan om beeldmateriaal gemaakt tijdens (elk item apart aankruisen!!): 

  TIJDENS WEDSTRIJDEN 

  TIJDENS TOERNOOIEN 

 TIJDENS VERENIGINGSFEESTEN, WAARONDER RECEPTIES EN KAMPIOENENGALA 

 TIJDENS TRAININGEN 

 TIJDENS WINTERPROGRAMMA 

 TIJDENS JEUGDKAMP 

 Mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres via onze afgeschermde website en de databasis Sportlink Club 

Voetbal beschikbaar te stellen zodat kaderleden en andere leden mij kunnen benaderen over 

verenigingsgerichte activiteiten 

 Mijn mobiel nummer te gebruiken om in een teamWhatsApp op te nemen om mij daarmee snel te kunnen 

informeren om verenigings- en teamaangelegenheden. (onder de 16 jaar: nummer van een van de ouders!)  

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

maatschappelijke dienstverleners.  

 Mij gedurende 50 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 

bijzondere gebeurtenis.  

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   ……………………………………………………………………………………………   Geb.datum ………………..……………… 

 

Datum ondertekening …………………………………………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 ………………………………………… 


