
 

Achternaam    _________________________  

Tussenvoegsel   _______________________ (van de / van der / van den)  

Roepnaam     _________________________  

Voorletters    _________________________  

Nationaliteit   
□ Nederlandse      □ andere n.l. : _______________  

□ man  □ vrouw  

Geslacht    _________________________  

Geb.datum                   -         -          (dd-mm-jjjj)  

Legitim. Type ________________________ (ID-kaart / rijbewijs)  

Legitim. nr.   _______________________  

Straatnaam   _______________________  

Huisnummer ______   Postcode/woonplaats ________________  

Telefoonnr.    _________________________  

E-mailadres   _________________________  

Eerder gevoetbald bij andere vereniging       □ ja  □ nee  

Zo ja, bij welke vereniging ________________________  

Wanneer voor het laatst    ____________ (maand)  __________(jaar)  

  

VERPLICHTE DOORLOPENDE MACHTIGING  

Ondergetekende machtigt V.O.W. om jaarlijks de verschuldigde contributie zijn/haar rekening af te schrijven.  

  

Banknaam    ______________________________  

IBAN nr.    ______________________________  

Ten name van  ______________________________  

Datum            -          -                (dd-mm-jjjj)  

Handtekening  

  

Eventueel voorkeur voor indeling bij team ______________   

Volledig ingevuld formulier inleveren bij:  

Ledenadministratie V.O.W.  

t.a.v. Monique Coppens  

Meeuwdonk 56 

5467 AK  Veghel  

E-mail: ledenadministratie@vow.nl  

Inschrijfformulier     



Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.                                              

Mee trainen en/of voetballen is pas toegestaan nadat wij uw aanmelding volledig verwerkt hebben. U 

wordt hierover door ons geïnformeerd.  

  

                  

    

  

  

  

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 website, app’s en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming 

om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.   

  

Met dit formulier geef ik ……………………………………… VOW Zijtaart toestemming om gegevens over mij te 

verwerken.   

  

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:  

  

  Mij informeren vanuit VOW: activiteiten, acties van sponsoren, teaminfo etc.  

  
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij  op website, app’s en internet. Mijn naam en 

telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen 

benaderen.  

  Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 

bijzondere gebeurtenis.  

  

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

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS!   

  

  

OP WELKE MANIER GA JIJ HELPEN BIJ VOW?  

Welkom bij VOW,                                        

Wij zijn verheugd dat u uw kind of uzelf heeft ingeschreven bij onze voetbalclub. Wij doen ons best om een 

prettige en sportieve sfeer te creëren binnen onze vereniging.  

Gelukkig hebben wij vele (onmisbare) vrijwilligers voor allerlei uiteenlopende zaken. Zoals het verzorgen van 

trainingen, het beheren en schoonhouden van het sportcomplex, het up to date houden van de website, het 

organiseren van allerlei activiteiten en nog veel meer! Dit doen we met een grote groep vrijwilligers, zodat 

iedereen optimaal kan genieten van de mogelijkheden die VOW u biedt.                                                                                      

Wij stellen het bijzonder op prijs als u zich ook aansluit als vrijwilliger bij VOW. Wilt u hieronder invullen op 

welke manier u hier invulling aan zou kunnen geven.                                               Alvast heel erg bedankt!  

  

Nieuw lid leeftijd 18+ 

Beschikbaar voor:    

_________ uren per week  

Wat vind je leuk:      ______________________________________  

Waar ben je goed in:   

(beroeps- of hobbymatig)  

______________________________________   

  

  

Ouder / verzorger 1  

Beschikbaar voor:    
_________ uren per week  

Wat vind je leuk:      ______________________________________  

Waar ben je goed in:   

(beroeps- of hobbymatig)  

  

______________________________________   

  

Ouder / verzorger 2  

Beschikbaar voor:    
_________ uren per week  

Wat vind je leuk:      ______________________________________  

Waar ben je goed in:   

(beroeps- of hobbymatig)  

  

______________________________________   

  

Binnen VOW kun je op vele gebieden een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld als leider – trainer - scheidsrechter. 

Maar ook op het gebied van communicatie/PR - EHBO – kantine - bouwtechnisch - onderhoud materialen - 

financieel - administratieve ondersteuning.    


