
 
 
Aanmeldingsformulier: 
 
Naam :…………………………………………………………………… 
Voorna(a)m(en)  :…………………………………………………………………… 
Geboortedatum  :…………………………………………………………………… 
ID-nummer  :…………………………………….             ID-kaart/paspoort* 
Adres  :…………………………………………………………………… 
Postcode    :……………………..         Woonplaats……………….…….… 
E-mail adres  :………………………………………………………………….. 
Bankrek. Nummer :…………………………………………………………………... 
IBAN nummer     :…………………………………………………………………… 
Telefoonnummer :…………………………………………………………………… 
 
*Wegstrepen wat niet van toepassing is: 
 
Verklaart hiermee dat hij/zij wenst toe te treden als 

o Lid veldvoetbal 
o Lid zaalvoetbal 
o Niet-spelend/ ondersteunend lid 
o (aankruisen wat van toepassing is) 

 
 
Hij/zij verklaart het laatste jaar niet in bindende wedstrijden voor een andere 
voetbalvereniging te zijn uitgekomen. 
 
Wijze van betalen  : automatisch per kwartaal 
     (zie bijgaande doorlopende bankmachtiging) 
 
Eventuele wensen: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Bijzonderheden: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
Voetbalvereniging VSCO’61 verwerkt de persoonsgegevens van haar 
leden o.a. met gebruikmaking van Sportlink. Het is de 
verantwoordelijkheid van de vereniging dit in overeenstemming met de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens te doen.  
We willen graag benadrukken dat we altijd behoedzaam met de 
persoonsgegevens van onze leden zullen omgegaan. 
 
Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken: 
Voorletters, roepnaam en achternaam 
Geslacht 
Geboortedatum 
Adresgegevens 
Telefoonnummers (vast en/of mobiel) 
E-mailadres(sen) 
Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas) 
IBAN-nummer 
Legitimatienummer 
 
 
 
 
 
 
           De verwerking van gegevens mag alleen gebeuren voor: 

• activiteiten die, gelet op de doelstelling van de vereniging 
gebruikelijk zijn; 

• het verzenden van informatie aan de leden; 

• het bekend maken van informatie over leden of begunstigers en 
activiteiten van de vereniging, na instemming van leden en/of de 
ouders/verzorgers van minderjarige leden, op de eigen website; 

• foto’s en beelden met of zonder geluid van activiteiten van de 
vereniging; 

• het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften 
(inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen); 

• andere activiteiten van intern beheer; 

• het behandelen van geschillen; 

 

 

 

 

 
 



Wat betekent dit concreet (Gedragscode): 

• Dat gegevens van leden alleen intern worden gebruikt. 

Uitzonderingen zijn: 

o Van leden worden de NAW gegevens en geboortedatum 

gedeeld met de KNVB doormiddel van vastlegging van deze 

gegevens in Sportlink.  

• De door de vrijwilligers van de vereniging, of door de vereniging 

aangestelde professionals gemaakte foto’s en filmmateriaal van 

trainingen en wedstrijden  mogen worden geplaatst op de website 

van de vereniging. 

• Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alle gegevens van het 

lid verwijderd uit het bestand van de vereniging. 

 

• Op dit inschrijfformulier van de vereniging wordt u gevraagd 

onderstaande vakjes aan te vinken met betrekking tot deze 

Gedragscode.  

 

Het verzorgen van trainingen en het begeleiden van 

voetbalwedstrijden is onlosmakelijk verbonden met de activiteiten 

van voetbalvereniging VSCO’61.  Mochten leden, ouders/verzorgers 

van leden en overige belangstellenden  activiteiten van de vereniging 

vastleggen doormiddel van foto en/of beeldmateriaal dan is de 

voetbalvereniging VSCO’61 hiervoor niet verantwoordelijk en kan 

derhalve hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.  

 

Naast bovenstaande Gedragscode zijn er ook diverse overige 
beleidsregels van toepassing. Deze vindt u op de website onder 
VSCO’61/Vereniging/beleid.  

 
Het is van belang dat u op dit inschrijfformulier onderstaande 
vragen afvinkt.  

 
Ik heb kennis genomen van de Gedragscode van de vereniging:             
Ik heb kennis genomen van alle regelingen van de vereniging:       

 

Wij willen graag nogmaals benadrukken dat de vereniging het belang 
van haar leden voorop stelt. Wij zijn altijd al zorgvuldig omgegaan met 
de  persoonsgegevens en/of met het beeldmateriaal van onze leden en 
zullen dat in de toekomst ook zeker blijven doen. 

 
 
  
Datum: ……………………… Handtekening:………………………. 


