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Ledenmutatieformulier V.V. Buitenpost
❏ Aanmelding

❏ Veldvoetbal zaterdag

❏ Afmelding

❏ Veldvoetbal zondag (alleen senioren)

❏ Adreswijziging

❏ Veldvoetbal 35+ of 45+

Algemeen
VV Buitenpost is opgericht in 1941 en heeft haar thuishaven op het sportpark ‘De Swadde’ te Buitenpost.
(bezoekadres Jeltingalaan 80, 9285 WL, Buitenpost). De clubkleuren zijn Blauw (shirt en kousen) en Wit (broek). We zijn actief in het
veldvoetbal met heren- en damesteams in alle leeftijdscategorieën.
Gedetailleerde informatie over diverse verenigingszaken kunt u terugvinden op de website van onze vereniging.

Persoonsgegegevens
Familienaam

:

❏ Man

❏ Vrouw

Roepnaam

:

Voorletter(s) :

Adres

:

Postcode / Woonplaats

:

Geboortedatum *

:

Telefoonnummer

:

Mobiel:

E-mailadres (VERPLICHT) :
ID/Paspoort/Rijbewijs

:

(doorhalen wat niet van toepassing):

(zonder dit nummer kan er geen spelerspas worden aangevraagd, verplicht vanaf 11 jaar!!)

* Aspirant leden van 16 jaar en ouder dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij het aanvraagformulier te voegen (geldt
voor spelend en niet-spelend). Aspirant leden van 11 jaar en ouder die spelend lid willen worden dienen tevens een recente
(digitale) pasfoto in te leveren voor de spelerspas van de KNVB (geldt niet bij overschrijving) . Een digitale pasfoto kan o.v.v. naam
en geboortedatum per mail aangeleverd worden aan: ledenadministratie@vvbuitenpost.nl.
U geeft zich hierbij op als lid van de voetbalvereniging Buitenpost en verklaart akkoord te gaan met de statuten en overige reglementen
(bv. rookverbod) van de vereniging. Voor inzage in de statuten van de vereniging kunt u contact opnemen met de secretaris van de
vereniging.

Opzegging lidmaatschap
•
•

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar/seizoen met inachtneming van een opzegtermijn van vier
weken, dus vóór 1 juni.
Opzegging kan alleen plaatsvinden via de ledenadministratie, volgens door het bestuur vastgestelde regels.

Bent u de afgelopen 3 seizoenen in een bindende competitie of bekerwedstrijd
uitgekomen voor een andere voetbalvereniging?

❏ Ja

❏ Nee

(Indien ja, dan dient tevens een overschrijvingsformulier te worden ingevuld )
Zo ja, welke vereniging

:

Mijn KNVB Lidnummer is

:

Datum

:

Welk team:

Handtekening rekeninghouder :
(bij minderjarige personen de ouder/voogd)
Wij verzoeken u dit formulier, volledig getekend en voorzien van de nodige documenten in te leveren bij:
Aukje Bouma, Berberkrûd 9, 9285 KH te Buitenpost. Tel. 0511-544636
E-mail : ledenadministratie@vvbuitenpost.nl
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Doorlopende machtiging

S€PA

Naam : V.V. Buitenpost
Adres : p/a Roggeblom 17
Plaats : 9285 KE Buitenpost
Land
: Nederland
Incassant ID: NL24ZZZ00009530000
Kenmerk machtiging : Contributie en overige periodieke kosten

Contributiebetaling kan uitsluitend automatisch*. Ik wens de contributie als volgt te laten incasseren:
❏jaarlijks

❏ halfjaarlijks

❏ Per kwartaal

❏ Per maand

Contributie en toeslagen
Betaling van contributie en toeslagen dient vooruit plaats te vinden en wordt bij machtiging eens per maand/
kwartaal/halfjaar/jaar automatisch afgeschreven.

Boetes KNVB
De KNVB int de aan u opgelegde boetes bij de vereniging. Tenzij het bestuur anders heeft beslist worden deze boetes
na inning door de KNVB bij machtiging automatisch van uw rekening afgeschreven. Is geen machtiging verstrekt dan
wordt u een rekening toegezonden welke binnen 7 dagen overgemaakt dient te worden.
*Indien automatische incasso niet kan plaatsvinden, ontvangt u een herinnering over de niet geïncasseerde termijn. Indien geen reactie
wordt ontvangen, wordt de incasso een maand later opnieuw uitgevoerd. Indien dan wederom incasso niet kan plaatsvinden, ontvangt
u wederom een herinnering waarbij € 2,50 administratiekosten in rekening kan worden gebracht.

Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de penningmeester van voetbalvereniging V.V. Buitenpost om van
zijn/haar rekening elke door u gekozen termijn de bedragen af te schrijven welke zijn verschuldigd wegens:
1) contributie en toeslagen;
2) door de KNVB aan het lid opgelegde boetes welke de KNVB bij de vereniging heeft geïncasseerd.
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 voorwaarden.

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Plaats:

Rekeningnummer (IBAN)

:

Bank Identificatie (BIC)

:

Plaats en Datum:

Land:

Handtekening:

Wij verzoeken u dit formulier, volledig getekend en voorzien van de nodige documenten in te leveren bij:
Aukje Bouma, Berberkrûd 9, 9285 KH te Buitenpost. Tel. 0511-544636
E-mail : ledenadministratie@vvbuitenpost.nl
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Gebruik persoonsgegevens
De persoonsgegevens vermeld op het aanvraagformulier worden, na toelating tot het lidmaatschap, opgenomen in het
ledenbestand van onze vereniging. De vereniging is als lid van de KNVB, op grond van diens statuten en reglementen,
verplicht deze gegevens ook te verstrekken aan de KNVB.
De vereniging stelt deze persoonsgegevens verder zelf niet ter beschikking aan derden, maar gebruikt de gegevens
uitsluitend voor reguliere verenigingszaken zoals bijvoorbeeld contributie-inning, teamindeling en communicatie. Hiervan
kan alleen worden afgeweken na een rechtsgeldig genomen besluit van de algemene vergadering van de vereniging.
De KNVB heeft echter, op grond van een in het verleden genomen besluit van de algemene vergadering amateurvoetbal,
het recht gegevens als naam, adres, woonplaats en telefoonnummer ter beschikking te stellen aan andere partijen. Indien
u niet wenst dat de KNVB uw adres aan derden ter beschikking stelt moet u dit persoonlijk per brief doorgeven aan: KNVB,
Postbus 515, 3700 AM Zeist.
Verder is het belangrijk om te weten dat elk lid van de KNVB zelf zijn eigen zichtbaarheids niveau kan aanpassen via de
Voetbal.nl app of website. Bij het beëindigen van het lidmaatschap bij VV Buitenpost zullen de gegevens aan het einde van
het lopende seizoen worden verwijderd uit ons systeem.
Foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, zijn persoonsgegevens. De speler/speelster moet daarvoor
zelf toestemming geven. Is een speler/speelster jonger dan 16 jaar? Dan hebben wij toestemming nodig van zijn of haar
ouders.
Door lid te worden van VV Buitenpost ga je akkoord dat je persoonsgegevens worden gebruikt voor het verzorgen van de
(financiële) administratie. Voor je rechten zie de Privacy Policy op www.vvbuitenpost.nl.
Ook ga je er mee akkoord dat er mogelijk (wedstrijd)foto's worden genomen en gepubliceerd waar je zichtbaar op bent.
Persoonsgegevens, foto's

O

(Aankruisen) Ja, ik ga akkoord met bovenstaande !

Wij verzoeken u dit formulier, volledig getekend en voorzien van de nodige documenten in te leveren bij:
Aukje Bouma, Berberkrûd 9, 9285 KH te Buitenpost. Tel. 0511-544636
E-mail : ledenadministratie@vvbuitenpost.nl
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Registratieformulier voor verrichten werkzaamheden door leden of
ouders/verzorgers
Om onze vereniging levensvatbaar te houden is het absoluut noodzakelijk dat zowel leden als ouders van jeugdleden
actieve ondersteuning verlenen bij verenigingsactiviteiten, schoonmaak- en onderhoudswerk inbegrepen. We vormen
als leden samen de vereniging en zijn daarom ook samen verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze vereniging.
Om die reden is aan al onze spelende leden de verplichting opgelegd om werkzaamheden te verrichten welke nodig zijn
voor de instandhouding van de vereniging. Voor de jongere jeugdleden dient deze verplichting te worden ingevuld
door de ouder of verzorger.
Door ondertekening van het aanvraagformulier verplicht u zich bij toelating tot het lidmaatschap dan ook
vrijwilligerstaken te verrichten. Op dit registratieformulier kunt u aangeven welke taak, functie of werkzaamheden het
beste bij u passen. Na ontvangst van dit formulier wordt hierover door of namens het bestuur contact met u
opgenomen.
Personalia:
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:

/

Beroep
(niet
ver:
Telefoon:
E-mail:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Leider
Trainer Jeugdteams
Kantinedienst ochtend / middag in het weekend
Scheidsrechter
Grensrechter
Wedstrijdsecretariaat (gastvrouw/-heer)
Schoonmaakwerkzaamheden
Onderhoud accommodatie
Onderhoud sportpark
Bestuurslid / Commissielid
Kassa / Entree
Anders nl. ……………………………………………………

Mijn specialisatie ligt op het gebied van:
We stellen het zeer op prijs wanneer u hieronder ook wilt aangeven of u, al dan niet beroepsmatig,
beschikt over vaardigheden op het gebied van hulpverlening (bv. BHV, EHBO, AED, e.d.):

Wij verzoeken u dit formulier, volledig getekend en voorzien van de nodige documenten in te leveren bij:
Aukje Bouma, Berberkrûd 9, 9285 KH te Buitenpost. Tel. 0511-544636
E-mail : ledenadministratie@vvbuitenpost.nl

