
 
 

Aanmelding NIEUW LID van voetbalvereniging Hollandia T - Tuitjenhorn 

  

Ondergetekende wenst lid te worden van  

voetbalvereniging Hollandia T te Tuitjenhorn  
 

Achternaam ……………………….   Voorvoegsel ……………………….. Voorletter(s) ……………………….  

Roepnaam ………………………....   Adres …………………………………  Postcode …………………………….  

Woonplaats ………………………..  Geboortedatum …………………..  Geslacht:    M  /   V  

  

E-mailadres:  …………………………………………..  

  

Telefoonnr.:   ………………………  

IBAN-bankrekeningnr.:   Ten name van:  

    

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

Mobiel:    

  

………………………………………  

  

Ingangsdatum lidmaatschap: …………………………  

  

Categorie:  

Senior     Onder 17      Onder 13   Onder 09  

Onder 19     Onder 15      Onder 11   Onder 07  

_______________________________________________________________ 

Indien 16 jaar of ouder:     Paspoortnummer: …………………………. 

  

         of Identiteitskaartnr.: …………………………….  

_______________________________________________________________ 

MACHTIGING  

Bovenstaande verleent aan v.v. Hollandia T  -tot wederopzegging-  machtiging om jaarlijks de 

verschuldigde contributie automatisch van de bovengenoemde rekening af te schrijven.  

  

Automatische incasso: Het totaalbedrag wordt in één keer rond oktober van elk jaar afgeschreven. Bij 

beëindiging van het lidmaatschap vervalt de automatische incasso.  

  

Plaats:           Bij minderjarige  

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

Handtekening c.q. rekening houder:   

    

  

Handtekening – ouder of wettelijke vertegenwoordiger:  

……………………………………………….    

          

……………………………………………….  

LEDENADMINISTRATIE:          

Sietske Groot - Pastoor Meijndersstraat 35 - 1747 ER - Tuitjenhorn  

E-mail: sietskegroot@gmail.com      

  



 
 

Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens  

  

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over onze vereniging en 

onze sportactiviteiten. Ook willen we teamindelingen, speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en 

filmpjes van u of uw kind op onze website en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming 

voor het gebruik van de persoonsgegevens van u of uw kind.   
  

  

Ik geef vv Hollandia T toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:  

  

   

 Publiceren van beeldmateriaal van mij op de website en social media accounts.   

Bijvoorbeeld team- of wedstrijdfoto’s. Foto’s of filmpjes van een evenement zoals Tentenkamp of een 
toernooi.  
  

 Publiceren van mijn voor- en achternaam op de website en social media accounts. Bijvoorbeeld 

bij teamindelingen en in (wedstrijd-)verslagen.  

  

  

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     ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

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

      


