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Inschrijf- en Machtigingsformulier VV Peursum te Giessenburg
Om lid te kunnen worden van onze vereniging hebben wij van u (eventueel als ouders of verzorger) een volledig
ingevuld en ondertekend inschrijf- en machtigingsformulier nodig. U kunt dit formulier downloaden vanaf onze
website. U kunt het formulier ook opvragen per mail door een e-mail te sturen naar secretaris@vvpeursum.nl
U kunt het formulier inleveren door het digitaal per e-mail te sturen naar secretaris@vvpeursum.nl
U kunt het formulier ook inleveren of opsturen;
Postadres / Secretariaat VV Peursum
Karekietstraat 18, 4209 BP Schelluinen

Nadat u door de vereniging bent ingeschreven vangt uw lidmaatschap aan en u ontvangt hiervan een bevestiging per
e-mail. Opzegging van het lidmaatschap is slechts mogelijk (uitsluitend per e-mail via secretaris@vvpeursum.nl of
schriftelijk via het postadres van het secretariaat) aan het einde van het verenigingsjaar (30 juni) met inachtneming
van 4 weken.
Om de inschrijving te voltooien in Sportlink Club (de web applicatie van de KNVB) is het noodzakelijk dat wij van u
een pasfoto/close-up foto van het gezicht ontvangen voor uw digitale spelerspas. In augustus, september en oktober
kunnen leden hun pasfoto zelf wijzigen via de Voetbal.nl app. Zorg voor een goede, duidelijke close-up foto van
uitsluitend het gezicht. Andere foto’s worden afgekeurd. Zonder een juiste foto is een lid niet speelgerechtigd. Nadat
uw inschrijving door de vereniging is voltooid kunt u de app ‘Voetbal.nl’ van de KNVB downloaden (registreren met
het mailadres dat u opgeeft tijdens de inschrijving) om daar uw digitale spelerspas te bekijken en uw team/teams te
volgen. Let op! Slecht één gebruiker per mailadres mogelijk.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AGV) van kracht. Die stelt dat kinderen tot 16
jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. Dit geldt dus ook
voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder de 16 jaar in de voetbal.nl app. Wie kan deze gegevens in
Voetbal.nl dan wel wijzigen en wat betekend dit voor spelers die jonger zijn dan 16 jaar? Maar wat betekend dit ook
voor de ouders van deze jongeren en voor de voetbalvereniging?
Voetballende leden die jonger dan 16 jaar zijn kunnen dus vanaf heden niet meer zelf hun persoonlijke gegevens
wijzigen. Zij kunnen hun persoonlijke gegevens nog wel inzien. Wijzigen kan wel via de ouders/voogd.
•
•

Ouder/voogd dienen in de voetbal.nl app. in te loggen met hun eigen e-mailadres (dus niet het e-mailadres
van het kind).
Belangrijk is dat het e-mailadres van de ouder/voogd in de ledenadministratie van de voetbalvereniging
staat geregistreerd. Vanuit die ledenadministratie wordt namelijk herkend dat het de ouder/voogd van een
kind betreft zodat vervolgens persoonlijke gegevens in de app. gewijzigd kunnen worden.
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Geef als ouder/voogd dus op dit inschrijfformulier (indien van toepassing) aan welk e-mailadres van de
ouder/voogd geregistreerd dient te worden bij de gegevens van het betreffende kind.
Zodra het e-mailadres van de ouder/voogd bij de club geregistreerd staat, kun je als ouder/voogd na het
inloggen kiezen voor welk kind je persoonlijke gegevens wilt wijzigen. Er komt een menu bij in de app. ”Mijn
kinderen”. Daar wijzig je de persoonlijke instellingen van een of meerdere kinderen.

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming om onze digitale week- en nieuwsbrief te ontvangen
per e-mail. U ontvangt via deze week- en nieuwsbrieven o.a. nuttige informatie en uitnodigingen voor algemene
vergaderingen. Via de week- of nieuwsbrief kunt u zichzelf op ieder gewenst moment weer afschrijven voor de emails.
Datum ingang lidmaatschap:
Voorletters lid:
Roepnaam lid:
Tussenvoegsels lid:
Achternaam lid:
Geslacht lid:
Geboortedatum lid:
Adres en huisnummer lid:
Postcode lid:
Woonplaats lid:
Telefoonnummer lid:
Mobiel nummer lid:
Mailadres lid:
Mailadres ouder/voogd indien lid <16 jaar:
IBAN nummer:
BIC code:
Naam rekeninghouder:

Type lidmaatschap
Gelieve aan te kruisen welke optie van toepassing is

o Veldvoetbal

o Zaalvoetbal

o Rustend Lid

o Donateur
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In de Algemene Ledenvergadering van vv Peursum, gehouden op 19 september 2008, is vastgesteld dat de
contributie automatisch geïncasseerd gaat worden. Dit houdt in dat personen die vanaf die datum lid worden van VV
Peursum, een machtiging dienen af te geven voor automatische afschrijving van hun contributie. De contributie
loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daarop volgende jaar. De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt
in de jaarlijkse algemene vergadering vastgesteld. De gehele contributie is verschuldigd tenzij men zich voor 30 juni
voor aanvang van het nieuwe seizoen schriftelijk (secretaris@vvpeursum.nl of via het postadres van het secretariaat)
bij de secretaris heeft afgemeld als lid.

Ondergetekende bevestigd hierbij zijn/haar inschrijving, geeft toestemming voor ontvangst van digitale week- en
nieuwsbrieven en machtigt hierbij VV Peursum de jaarlijkse verschuldigde contributie van zijn/haar IBAN
rekeningnummer af te schrijven.
Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en de
verwerking wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt.
De incasso zal geschieden: Gelieve aan te kruisen welke optie van toepassing is
o In één keer, gebruikelijk, in de maand oktober

o In twee termijnen, namelijk in de maanden oktober
en februari

Naam: _______________________________________________________
Adres: _______________________________________________________
Postcode en woonplaats: _______________________________________________________
Handtekening: _______________________________________________________

Het storneren van het afgeschreven bedrag is mogelijk binnen 30 dagen na de datum van de afschrijving van het verschuldigde bedrag.
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