AANMELDINGS- EN MACHTIGINGSFORMULIER
Ik meld mij aan bij de voetbalvereniging WDZ als

actief lid

steunend lid

Roepnaam ……………………………………………………………..

Voorletters ………………………………………………………....

Achternaam …………………………………………………………..

Geslacht

Man

Vrouw

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

Woonplaats ………………………………………………………...

Geboortedatum ……………………………………………………..
Paspoort/ID nr * …………………………………………………….
* Leden ouder dan 16 jaar zijn verplicht een kopie van ID-kaart, paspoort en/of rijbewijs toe te voegen. Deze kopie
wordt na inschrijving vernietigd. Het tonen van paspoort of ID kaart bij inleveren van dit formulier kan ook.
Telefoonnummer …………………………………………………..

Mobiel nummer …………………………………………………..

E-mail adres ………………………………………………………..

E-mail adres 2 ………………………………………………………

IBAN Nummer**…………………………………………………..

T.n.v……………………………………………………………………..

Lid (geweest) andere voetbalvereniging?

Ja

Nee Zo ja, welke ? ……………………………………………………..

Datum van de laatste wedstrijd : ……………………………

KNVB nummer …………………………………………………….

VOOR PERSONEN JONGER DAN ZESTIEN JAAR
Ouder / Verzorgende 1

Ouder / Verzorgende 2 (gegevens van één of allebei)

Mobiel nummer………………………………………………………

Mobiel nummer………………………………………………….

E-mail adres …………………………………………………………..

E-mail adres ………………………………………………………..

IBAN **…………………………………………………..……………..

IBAN **…………………………………………………..…………..

T.n.v………………………………………………………………………..

T.n.v……………………………………………………………………..

** Slechts één bankrekeningnummer invullen, of van lid of van één der ouders/verzorgenden.
Door ondertekening van dit formulier (voor personen onder 16 jaar ouder of verzorgende):


geeft u aan kennis genomen te hebben van de privacyverklaring van WDZ, zie hiervoor:
www.vvwdz.nl/vereniging/privacyverklaring



geeft u toestemming aan R.K.v.v.WDZ om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van R.K.v.v.WDZ. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarde.



geeft u toestemming dat er tijdens activiteiten foto’s of films kunnen worden gemaakt van u of van jeugdigen
onder 16 jaar die aan uw zorgen zijn toevertrouwd. Deze foto’s worden gebruikt op website, facebook en/of
in lokale bladen om de onderlinge band in de vereniging te verstevigen en om de vereniging te promoten.

Datum ………………………………………………………..………….

Handtekening ………………………………………………………

Gelieve dit formulier ingevuld in te leveren bij Ledenadministratie WDZ, Margrietstraat 8, 6351 CB, Bocholtz
of per mail te sturen naar ledenadministratie@vvwdz.nl

