
 

Aanmelding / afmelding / mutatie formulier W.V.V.’34 

 

 Aanmelding lid, per …………………………………. (datum) 

 Spelend lid, s.v.p. pasfoto bijvoegen 

 VOBO lid 

 35+ lid 

 Walking Football lid 

 Niet-spelend lid 

 Afmelding lid, per ……………………………………(datum)  

 Wijziging gegevens, per ………………………………….. (datum)  

 

Voorletters  KNVB nr  

Achternaam  Roepnaam  

Geboortedatum  Geboorteplaats  

Adres  Postcode  

Woonplaats  Telefoon mobiel  

E-mail adres  man / vrouw * 

E-mail adres ouder    

E-mail adres ouder    

Soort legitimatie paspoort / ID-kaart / rijbewijs * Nr. legitimatie   

IBAN nr  Rekeninghouder  

* Doorhalen wat niet van toepassing is. Voor leden van 11 jaar en ouder is een geldig legitimatiebewijs verplicht. 

 

 Ik word lid van de Club van Honderd (CVH)   

 Ik word steunend lid 

 Ik meld mij af als CVH / steunend lid 

 

Vanaf 6 jaar kan men lid worden van W.V.V.’34. Ook niet spelende leden vullen dit formulier in. 

Afmelden als lid kan alleen per einde seizoen, maar vóór 1 mei. Uw lidmaatschap en betalingen 

worden pas stopgezet nadat u dit formulier volledig ingevuld hebt aangeleverd bij de 

ledenadministratie. Indien het afmeldingsformulier niet tijdig wordt aangeleverd loopt het 

lidmaatschap automatisch nog één seizoen door en blijven de contributieverplichtingen van kracht. 

Op onze website www.wvv34.nl staan de actuele contributieverplichtingen. W.V.V.’34 draagt zorg 

voor inkoop van shirts. U of uw kind dient zelf te zorgen voor een zwarte sportbroek en groene 

voetbalkousen. Verkrijgbaar bij de plaatselijke ondernemer. 

 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met hierboven genoemde bepalingen en verleent hierbij 

tot wederopzegging machtiging aan W.V.V.’34 om van zijn/haar rekening in twee termijnen 

bedragen af te schrijven wegens contributieverplichtingen en shirtfonds.  

 

Handtekening:  ………………………………………………………………   (bij minderjarigen handtekening ouder/voogd) 

 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend mailen naar ledenadministratie@wvv34.nl  

Bij een aanmelding dient bijgevoegde toestemmingsverklaring ook ingevuld en ondertekend te worden. 

http://www.wvv34.nl/
mailto:ledenadministratie@wvv34.nl


 

 

 

 

 

Toestemmingsverklaring W.V.V.’34  

 

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 onze website, in apps en 

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

hiervoor te gebruiken.  

 

Ik geef W.V.V.’34 toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

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

media. 

 Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres voor activiteiten welke gerelateerd zijn 

aan W.V.V.’34 (b.v. voor mailings van W.V.V.’34). 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto op de website, voor uitingen in de voetbalkantine en 

voor gebruik op flyers/reclamemateriaal t.b.v. activiteiten. 

 Mijn naam en telefoonnummer beschikbaar stellen zodat leiders, trainers en andere leden of 

vrijwilligers mij kunnen benaderen. 

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 lid: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bij leden jonger dan 16 jaar naam ouder / voogd: ……………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum lid:      ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening:        ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

LET OP!!! 

Ingeval het verenigingslid op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 

door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 

 


