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Voetbalvereniging O.V.V. op 15 september 2017 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning 

 

FORMULIER OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 
 

Achternaam:               …………………………………………………………………… 

 

Tussenvoegsel  ……………………………………………………………………. 

 

Voornaam:                      ………………………………………Voorletters ………………… 

 

Adres:   ………………………………………………………Nr: ..………. 

 

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

 

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

 

Geboortedatum:  ……………………………………  Geslacht:  M/V 

 

E-mail adres:    ……………………………………………………………………………… 

 

Reden uitschrijving        ......................................................................................................... 

 

Elftal   ..............           Rustend lid:                Donateur 

     

 

 

      Datum  : ..........-.....…...-........….. 

 

      Handtekening  : ………………………… 

 

 

Het lidmaatschap wordt conform de statuten per 31 mei van het lopende seizoen opgezegd. 

 

 

Dit formulier en AVG verklaring ondertekenen en inleveren 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 
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Voetbalvereniging O.V.V. op 15 september 2017 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning 

 

Toestemmingsverklaring  
 

Na het beëindigen van uw lidmaatschap willen wij u op de hoogte houden van bijzondere gebeurtenissen bij onze vereniging 

die voor u van belang zouden kunnen zijn. Daarnaast willen we gebruik blijven maken van beeldmateriaal waar u mogelijk in 

voorkomt. Wij vragen uw toestemming voor het bewaren van de volgende persoonsgegevens van u: 

 

- Naam, adres, contactgegevens zoals telefoonnummer, emailadres. 

- Beeldmateriaal, zoals bijv. team- of groepsfoto’s. 

  

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

( kruis hieronder uw keuze aan waar de toestemming voor gegeven wordt) 

 

o Mij benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis welke OVV gerelateerd is.  

o Mijn naam en/of beeldmateriaal kan blijven gebruiken voor publicatie via OVV-communicatiekanalen en in gedrukte 

media. 

o Mijn gegevens kan gebruiken voor promotie doeleinden ten gunste van OVV, zoals bijv. tentoonstellingen. 

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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