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INSCHRIJFFORMULIER.
Achternaam:

……………………………………………………………………

Tussenvoegsel

…………………………………………………………………….

Voornaam:

………………………………………Voorletters …………………

Adres:

………………………………………………………Nr: ..……….

Postcode:

………………. Woonplaats: ……………………………………..

Telefoonnummer:

…………………………….. Mobiel: …………………………….

Geboortedatum:

…………………………………… Geslacht: M/V

E-mail adres:

………………………………………………………………………………

E-mail adres Ouder/Verzorger:

……………………………………………………………

E-mail adres Ouder/Verzorger:

……………………………………………………………

Rijbewijs/Paspoort nummer (alleen ouder dan 16 jaar) .........................................................
IBAN NR: …………………………………….. Te naam stelling ……………………………
Betaalwijze: Incasso/Accept Giro

Toestemming Automatische incasso Ja/Nee

Ik ben lid geweest van Voetbalvereniging :

Rustend lid

…………………………………………..

te

:

…………………………………………..

Van

:

…..-…...-…-….. tot : …….-..….-……

Spelend lid

Dit formulier en AVG verklaring ondertekenen en inleveren met 1 pasfoto bij de
secretaris/ledenadministratie door de formulieren op te sturen naar:
OVV, t.a.v. Ledenadministratie, Zwartelaan 10, 3233 AX Oostvoorne
OVV, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 428 3233 ZJ Oostvoorne
Hierbij verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de verenigingsregels zoals verwoord in
de statuten en het huishoudelijke reglement, waarbij hij/zij of als ouder/verzorger van
bovenstaand lid jonger dan 18 jaar verplicht is vrijwilligerstaken uit te voeren.
Datum :…..-…...-…-…..
Handtekening : …………………………

Wij verwerken persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen
voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons
ledenadministratiesysteem SportLink. Als lid hebt u zelf altijd inzicht in uw eigen gegevens en hebt u
de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met uw gegevens omgaan, staat
beschreven op https://www.ovv-oostvoorne.nl/privacy.
Revisie H dd: 16-09-2018
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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 onze
website en onze social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te
gebruiken.

Ik geef Voetbal Vereniging O.V.V. toestemming voor de hieronder vermeldde gegevensverwerkingen:

1.

Gebruik van mijn persoonsgegevens voor onder meer indeling in teams, planning trainingen, uitnodigingen voor
OVV-gerelateerde evenementen, sponsoruitingen, andere communicatie, regelen lidmaatschap KNVB, inning
contributies.

2.

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze website en via onze OVV-communicatiekanalen.

3.

Het opnemen van mijn pas- of teamfoto op onze website of in ons clubgebouw.

4.

Mijn naam en telefoonnummer beschikbaar te stellen zodat o.a. bestuursleden, trainers, en leiders van OVV mij
kunnen benaderen.

5.

Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis
welke OVV gerelateerd is.

Rabobank: NL04RABO0350222460 t.n.v. OVV Oostvoorne
K.v.K. Rotterdam 40385442

www.ovv-oostvoorne.nl
BTW nr: NL.005058405B01
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Mijn toestemming geldt alleen voor de in dit document beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe
gegevensverwerkingen vraagt vv OVV mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Ondergetekende
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

….………………………………………………………………………………………………………………………
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