
INSCHRIJFFORMULIER W.H.V.B.

Dit formulier inleveren bij de ledenadministratie, tezamen met:

- 1 pasfoto

- Bijlage 1 - Machtigingsformulier

- Bijlage 2 - AVG Toestemmingverklaring

- Bijlage 3 - AVG Geheimhoudingsverklaring (ALLEEN voor coach en/of aanvoerder!)

- kopie van je legitimatiebewijs, maskeer uw BSN (ID-kaart voor- en achterzijde)

  Maak eventueel gebruik van een ID Cover, dit i.v.m. AVG Verordening

Voor- en achternaam: (alle voornamen voluit)

Adres:

Postcode:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Speelt veldvoetbal bij:

Bent u de afgelopen 12 maanden lid geweest van een andere zaalvoetbalvereniging: JA/NEE

Zo ja, welke:

In dit geval dient u overschrijving aan te vragen bij uw vorige zaalvoetbalvereniging, voor meer informatie:

https://www.hzvo.nl/document/Overschrijvingsformulier.doc

Ik verklaar mij te houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Datum Handtekening Naam Handtekening 

Lid Ouder/Voogd Ouder/Voogd

(gegevens lidmaatschap en contributie staan vermeld in bijlage 1 - Machtigingsformulier)

Secretariaat: Penningmeesters: Ledenadministratie:

Richard Groen Jeroen Dekker en Dennis Stoepker Jurjen Oele 

PWA Singel 101 whvb.penningmeester@gmail.com Krugerstraat 38

1782 GP  DEN HELDER 1782 EP  DEN HELDER

whvb.secretaris@gmail.com whvb.leden@gmail.com

06-38825873 06-53664493

(onder de 18 jaar medeondertekent door ouder of voogd, kopie ID bewijs van ouder/voogd bijvoegen, denk aan het maskeren van het BSN)

(wijzigingen in de gegevens moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie)

Woonplaats:

Geboorteplaats:

https://www.hzvo.nl/document/Overschrijvingsformulier.doc#
mailto:whvb.penningmeester@gmail.com#
mailto:whvb.secretaris@gmail.com#
mailto:whvb.leden@gmail.com#
michel dobber




Bijlage 1 - Machtigingsformulier

Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan zaalvoetbalvereniging

W.H.V.B. om de contributie, eventueel in termijnen, te innen.

Gegevens lidmaatschap en contributie

- Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- (wordt geïncasseerd bij 1e termijn contributie)
- De contributie per seizoen bedraagt € 100,- (in 1 of 2 termijnen)

- Het verenigings- c.q. contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni

- Opzegging moet voor 1 juni schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie

- Elk lid is verplicht om een zorgverzekering te hebben

Naam:                                     

Adres:                                     

Rekeningnummer:                                     

T.n.v.:                                     

E-mailadres:                                     

Termijn contributie: keuze s.v.p. aanvinken

□ 1 termijn € 100,- (september)

□ 2 termijnen van 50,- (september en januari)

De machtiging kan schriftelijk worden ingetrokken. 

Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor

opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Datum Handtekening Naam Handtekening 

Lid Ouder/Voogd Ouder/Voogd

Penningmeester: Ledenadministratie:

Jeroen Dekker en Dennis Stoepker Jurjen Oele

whvb.penningmeester@gmail.com Krugerstraat 38

1782 EP  Den Helder

whvb.leden@gmail.com

06-53664493

(onder de 18 jaar medeondertekent door ouder of voogd, kopie ID bewijs van ouder/voogd bijvoegen, denk aan het maskeren van het BSN)

W.H.V.B.

K.v.k.: 37110957

IBAN nr: NL93INGB0004262369

www.WHVB.nl

mailto:whvb.penningmeester@gmail.com#
mailto:whvb.leden@gmail.com#


Bijlage 2 - (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Toestemmingsverklaring 

Voor meer informatie over de WHVB Privacyverklaring - zie www.whvb.nl

Voor meer informatie over de AVG zie - https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Met dit formulier geef ik …………………….……………………… de WHVB toestemming om gegevens over mij te verwerken. 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

□ Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de WEBSITE, apps of social media.

□ Het opnemen van mijn teamfoto op de website.

□ Mijn naam en telefoonnummer op de ledenlijst delen met aanvoerders en coaches van andere teams om in te vallen.

□ Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijzondere gebeurtenis (reünie o.i.d.).

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. 

Naam 

Geboortedatum

Datum

Handtekening

Naam ouder/voogd

Handtekening ouder/voogd

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten, aanbiedingen 

en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, apps of social media 

plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe 

gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

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. kopie ID bewijs van ouder/voogd bijvoegen, denk aan het maskeren van het BSN



Bijlage 3 - (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Geheimhoudingsverklaring ALLEEN VOOR COACH EN/OF AANVOERDER

Voor meer informatie over de WHVB Privacyverklaring - zie www.whvb.nl

Voor meer informatie over de AVG zie - https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

- Geschorst wordt als lid van de vereniging zolang het onderzoek loopt.

- Geroyeerd wordt als lid van de vereniging mocht de schuld bij mij liggen.

Naam: 

Handtekening:

Datum:

Naam ouder/voogd

Handtekening ouder/voogd

5. dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging de vereniging mijn inzet met onmiddellijke ingang mag 

beëindigen; 

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. kopie ID bewijs van ouder/voogd bijvoegen, denk aan het maskeren van het BSN

W.H.V.B. gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Daarom 

geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring.

Met het ondertekenen van dit formulier verklaar ik …………………….……………………… als bestuurslid/ Coach /Aanvoerder actief bij de W.H.V.B. 

(verder: vereniging) het volgende: 

1.  dat ik geheimhouding in acht neemt over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de vereniging over de vereniging, haar leden en 

andere relaties van de vereniging te weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden 

direct of indirect te delen; 

2. dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk 

geval, maar niet uitsluitend, voor (persoons)gegevens;

3. dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de vereniging;

4. dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen, 

(elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging inlever bij het bestuur 

van de vereniging. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging draag ik op dat moment over 

aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet –traceerbaar;

6. dat als ik de verplichtingen uit deze verklaring niet volledig nakom, ik de volgende maatregelen accepteer.


