
 

AANMELDINGSFORMULIER V.V. DEN HAM 

Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

IBAN nummer: 
 

Om te zorgen dat iemands gegevens niet zo maar op straat komen te liggen, is de WBP opgesteld. Deze wet 
regelt de rechten van degene wiens gegevens op een of andere manier worden verwerkt en legt plichten op 
aan degene die dergelijke gegevens verwerkt. De wet is ook van toepassing op de voetbalvereniging, omdat 
die een ledenbestand heeft, waarin allerlei gegevens over de leden zijn vastgelegd. 
Vanuit deze wet delen wij u dan ook het volgende mede: 

AANMELDING :  
Leden vanaf 12 jaar dienen samen met het aanmeldingsformulier een pasfoto in te 

leveren. Leden vanaf 16 jaar dienen daarnaast een kopie identiteitsbewijs (paspoort, 
rijbewijs of identiteitskaart) in te leveren. 
Kinderen jonger dan 5 jaar mogen wel lid worden, maar worden nog niet ingedeeld bij de F-league. 

De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de 
vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de 
vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reklameacties 
en onderzoeksdoeleinden. 

Ondergetekende geeft toestemming om zijn/ haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de 

aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor 

acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. 

Machtigt de vereniging hierbij tot automatische incasso van kwartaalcontributie (jan. / 

apr. / juli / okt.) en andere voetbal gerelateerde zaken. Verklaart kennis te hebben 

genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de v.v. Den Ham.  

Roepnaam : 

Adres : 

Postcode / Woonplaats 

: Telefoonnummer :  

Geboortedatum 

: E-mailadres : 

School : 

Beschikbaar (of de ouder) voor 
één van de volgende 
vrijwilligerstaken : 

Eventuele bijzonderheden : 
(Medicijngebruik, fysieke en / of 
psychische omstandigheden). 
Functie binnen v.v. Den Ham : 

Naam en voorletter(s) : 

□ spelend lid □ 45+ cq trainend lid □ leider □ steunend lid 

□ kantinedienst □ leider □ trainer □ scheidsrechter 
□ onderhoudsploeg □ bestuur / commissie □ overig 
Minimaal één optie aankruizen. 
□ Aankruisen hetgeen van toepassing is. 

M/V 

Plaats:   ...................................... Datum:   ........................ Handtekening :  ....................  

(indien minderjarig dan dient ouder / voogd te ondertekenen) 
 


