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Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 oktober 1960 

 

  
 
 Aanmeldingsformulier v.v. Gasselternijveen  

 
Achternaam:     ………………………………………………………………… 
 
Voorvoegsel (a.u.b. voluit):   ………………………………………………………………… 
 
Roepnaam:     ………………………………………………….……………... 
 
Geboortedatum:    …………………………………………..…………………….. 
 
Geboorteplaats:    …………………………………………..…………………….. 
 
Straat:      ………………………………………………………………… 
 
Postcode/Woonplaats:   ………………………………………………………………… 
 
Tel. of mobiel nr.:    ……..……………………………………….………….,……... 
 
E-mail:          
     …………………………………………………….…............. 
 
 
 
 
 

Indien 16 jaar en ouder (verplichting van KNVB) 

 
Type identiteitsbewijs:   ………………………………………………………………… 
 
Nummer identiteitsbewijs:   ………………………………………………………………... 
 
Geeft zich op als spelend / niet spelend lid 
 
Bent u de afgelopen 5 jaar lid geweest van een voetbalvereniging? Ja / Nee 
 
Zo ja, welke vereniging? ………………………………….. 
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Dit is een machtigingsformulier tot automatische incasso van de contributie. Wilt u ook dit 
formulier invullen. Indien u momenteel of recent lid bent geweest van een voetbalclub dan moet 
u overschrijving aanvragen. Neem in dat geval contact op met de secretaris van vv 
Gasselternijveen. 
 

MACHTIGING 
 

Naam nieuw lid   …………………………………………………………… 
 
Rekeninghouder  ................................................................................. 
 
Straat    ................................................................................. 
 
Postcode   ................................................................................. 
 
Woonplaats   ................................................................................. 
 
verleent de v.v. Gasselternijveen in Gasselternijveen tot wederopzegging machtiging de door hem/haar 
verschuldigde contributie/boetes af te laten schrijven van zijn/haar 
 
IBAN bankrekeningnummer ....................................................... 
 

O PER MAAND  
O PER KWARTAAL  
O PER HALFJAAR 
O PER JAAR 
 

en verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften, die door de bankinstellingen daarvoor zijn 
of zullen worden vastgesteld. 
 
Terugboeking afschrijving 
Als u het met een afschrijving van uw rekening via deze machtiging niet eens bent, kunt u binnen 8 
weken aan uw bank opdracht geven het bedrag op uw rekening terug te storten. 
 
Intrekking machtiging 
De gegeven machtiging kunt u altijd weer intrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
penningmeester van de v.v. Gasselternijveen. 
 
Lidmaatschap 
Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan en loopt tot het einde van het verenigingsjaar. Uw 
opzegging dient uiterlijk 31 mei schriftelijk bij de secretaris binnen te zijn, als men het nieuwe 
verenigingsjaar geen lid meer wilt zijn. Opzeggen na 31 mei betekent dat u de contributie voor het gehele 
(nieuwe) verenigingsjaar verschuldigd bent. Ondergetekende is bekend met het huishoudelijk reglement, 
te vinden op de website van vv Gasselternijveen. 
 

................................................. 
(datum) 

 
 

................................................. 
(handtekening) 
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VRIJWILLIGERSWERK BINNEN DE VERENIGING 
 
Wij hopen dat u of uw kind veel voetbalplezier zal hebben. Om alles binnen onze vereniging goed te 
kunnen organiseren hebben wij vrijwilligers nodig. In de gedragscode van de v.v. Gasselternijveen is 
opgenomen dat leden en ouders van jeugdleden naar vermogen vrijwilligerswerk doen. Het vinden van 
vrijwilligers is niet altijd eenvoudig. Wij maken als club graag gebruik van uw inzet en kwaliteiten. Daarom 
vragen wij u, naast het bij toerbeurt verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden, het wassen van het tenue 
en het vervullen van een kantinedienst op de zaterdagmorgen, aan te geven voor welke taken wij een 
beroep op u mogen doen. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en met het inschrijfformulier in te 
leveren. 
 
 
Vrijwilligerstaken binnen de vereniging 
 

O kantinedienst (m.u.v. zaterdagmorgen) 
 
O gastheer / gastvrouw 
 
O (jeugd-)leider 
 
O (jeugd-)trainer 
 
O scheidsrechter senioren 
 
O scheidsrechter junioren 
 
O scheidsrechter pupillen 
 
O bestuursfunctie 
 
O lid van een commissie, waarbij diverse functies mogelijk zijn (jeugd, sponsoring, 
 
materialen, kantine, parkbeheer, activiteiten, senioren, PR, secretariaat of 
 
financiën) 
 
O ik heb specifieke kennis op het gebied van: …………………………………………. 
 

Deze lijst is vanwege de leesbaarheid niet verder uitgesplitst. Na uw aanmelding nemen wij contact met u 
op om één en ander verder met u door te spreken. 
 
 
Naam nieuw lid  ……………………………………………………. 
 
Naam ouder  ................................................................................. 
 
telefoon   ................................................................................. 
 
e-mail  ................................................................................. 
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AAN DE NIEUWE LEDEN 
 
CONTRIBUTIE 
Met het oog op de aanmelding als lid brengen wij u op de hoogte van de regeling rond de contributie. 
 
Hoogte van de contributie 
De contributie wordt via jaarlijkse indexering vastgesteld. Voor het seizoen 2018-2019 gelden de 
onderstaande bedragen: 
 
Senioren en Dames  € 15,00  per maand 
JO-19 + overige junioren €   7,50  per maand   
JO-17, JO-15    €   7,50  per maand 
JO-13, JO-11   €   6,25  per maand 
JO-09, JO-07   €   5,50  per maand 
Werkende leden   €   7,50  per maand 
 
 
Regels lidmaatschap en contributie 
1. Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni het jaar daarop. 
2. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. 
3. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk(onder schriftelijk wordt ook een email verstaan) bij de secretaris 
waarbij de brief uiterlijk op 31 mei in het bezit moet zijn van de secretaris. Na 31 mei blijft men lid voor het 
dan komende verenigingsjaar en is men contributie verschuldigd voor dat jaar. 
 
Inning contributie via automatische incasso 
De contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd. Vult u a.u.b. op de machtiging de 
naam van het nieuwe lid en de naam van de rekeninghouder in. 
 
Keuzemogelijkheden 
De contributie zal worden afgeschreven op: 
  bij keuze voor betaling per maand : 24 ste van iedere maand 

bij keuze voor betaling per kwartaal : 24 september, 24 november, 24 januari, 24 maart 
bij keuze voor betaling per halfjaar : 24 oktober, 24 januari 
bij keuze voor betaling per jaar  : 24 oktober 

 
De afschrijving van de boetes vinden zo snel mogelijk na het ontvangen van de boete plaats 
 
Machtiging 
Bijgevoegd is een machtigingsformulier. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en te ondertekenen en 
in te leveren bij de ledenadministrator: 
 
Marjon Boiten Zuiderdiep 22 9523 TG Drouwenermond, 0651354758, m.boiten@kpnmail.nl 

 
Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier wordt het nieuwe lid aangemeld 
bij de KNVB. De KNVB geeft dan een lidnummer af. Pas na toekenning van dat nummer wordt men 
daadwerkelijk lid. Bij overschrijving verloopt de procedure op een andere wijze. Het is aan te raden om 
dan contact op te nemen. 
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WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens  
Deze wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming 
van de privacy van de burgers. 
 
De volgende vereisten zijn van toepassing op ledenadministraties van een vereniging: 

• toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens; 

• juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens; 

• beveiligen van de lidgegevens; 

• op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens; 

• uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 

Uw gegevens worden juist en nauwkeurig bijhouden door de ledenadministrator. Voor de administratieve  
processen maken wij gebruik van Sportlink. Sportlink club helpt verenigingen bij de ledenadministratie, 
contributie en boekhouding.   

Beveiliging van lidgegevens vindt voornamelijk plaats door de gebruikte software. Sportlink is marktleider op 
het gebied van het automatiseren van ledenadministratie voor sportbonden en sportverenigingen en staat 
bekend als robuust en veilig 

Inzage verlenen in opgeslagen lidgegevens kan bij de ledenadministrator aangevraagd worden. De 
gegevens kunnen worden verstuurd per e-mail naar het lid dat erom vraagt.  

De gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit betekent dat ze niet 
worden doorgestuurd naar externe partijen en dat binnen de vereniging of club alleen de personen die de 
gegevens vanuit hun functie in moeten zien toegang hebben. 

 
Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u vv Gasselternijveen toestemming om uw 
gegevens  te beheren. 

 

 

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

(Naam + handtekening nieuw lid/ouder nieuw lid) 

 
 

Met betrekking tot marketing en online publicatie van foto’s willen we het volgende graag vastleggen; 

- ik geef wel/geen toestemming voor het maken van een foto voor de administratie gegevens, 

- ik geef wel/geen toestemming voor het publiceren van foto’s waar ik op sta voor op de website/social 
media, 

 
 
 
 

        WELKOM EN VEEL PLEZIER BIJ ONZE VERENIGING!! 
 

        Het bestuur van de v.v. Gasselternijveen. 


