
.  
Aanmeldingsformulier sv Nieuw-Balinge 

Welkom als lid bij onze vereniging. Wij hopen dat je/u hier een sportieve en plezierige tijd zult hebben. 
Naam:  Voorletters:  Roepnaam:  

Adres:  Postcode:  Woonplaats:   

E mail:  E mail ouders indien jonger dan 16:  

Mobiel:  Mobiel ouders indien jonger dan 
16: 

 

Geb. datum:   Geboorteplaats:  

Soort lidmaatschap: 
spelend 35 + team Niet spelend donateur 

 

De KNVB verplicht leden van voetbalverenigingen om het nummer van een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort, 
identiteitskaart of  rijbewijs) op te geven. 

Soort legitimatiebewijs:  Nummer legitimatiebewijs:   
 

Door ondertekening van deze aanmelding machtigt u sv Nieuw-Balinge tot uw schriftelijke wederopzegging om 
periodiek (2 keer per jaar) en incidenteel alle verschuldigde bedragen van de door u opgegeven bank- of 
girorekening af te schrijven d.m.v. automatische incasso en onder de gebruikelijke voorwaarden. 
Bankrekening nummer:  op naam van:   

 
Informatie omtrent indelingen, trainings- en wedstrijdtijden ontvangt u via de betreffende   wedstrijdsecretaris/leider/trainer. 
En dit alles is tevens op de site voor de senioren, www.svnieuw-balinge.nl en voor de jeugd www.wnbc.nl te vinden. 
Voor jeugdleden wordt door de vereniging een voetbalshirt, voetbalbroekje, voetbalsokken en een tas beschikbaar gesteld. 
Bij de uitwedstrijden en trainingen in Witteveen wordt om toerbeurt door de ouders gereden. De auto moet wel voor 
inzittenden verzekerd zijn. In de winterperiode wordt vaak een zaalcompetitie gespeeld. 
Een pasfoto kan worden toegevoegd via de voetbal.nl app van de KNVB. Deze wordt gekoppeld met het e-mailadres tijdens 
installatie van de app. 

 
Privacy 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft sv Nieuw-Balinge  een privacybeleid 
vastgesteld. Dit privacybeleid richt zich in het bijzonder op de verwerking van persoonsgegevens, de manier waarop 
de vereniging omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt, verzamelt en opslaat. 
De gegevens, zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier, worden opgenomen in het ledenbestand en de financiële 
administratie van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. 
 Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de 
aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de regels van de KNVB op hem/haar van toepassing zijn. 
Tevens willen we u vragen of wij foto's van wedstrijden en kampioensfoto’s mogen plaatsen op onze Social-Media 
kanalen? 

Ja, ik ga akkoord:  Nee, ik ga niet akkoord:  

Mogen wij uw gegevens, na het einde van uw lidmaatschap, en rekening houdend met de bewaartermijn van de 
KNVB en financiële administratie, bewaren in onze administratie? (de reden van bewaren is  o.a. voor de clubhistorie, voor het 

eventueel organiseren van een reünie en voor het uitnodigen van oud leden voor een bepaald jubileum).  

Ja, ik ga akkoord:  Nee, ik ga niet akkoord:  

U beschikt over het recht van inzage van uw gegevens en het recht van verbetering van uw gegevens. 
 
Door het tekenen en verzenden van dit aanvraagformulier: 
- Gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van sv Nieuw-Balinge. 
- Gaat u akkoord met de kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap. 
- Bent u zich ervan bewust dat het lidmaatschap een persoonlijk lidmaatschap is en dat u zelf verantwoordelijk bent 
voor het doorgeven van mutaties en het eventueel beëindigen van dit lidmaatschap, aan de ledenadministratie. Via 
de mail nettyzilver@gmail.com  
 
Datum                 ………………………       Handtekening  ……………………... 
                                                                        (voor jeugdleden s.v.p. handtekening van ouder of verzorger)  
Opzeggingen dienen voor de start van het nieuwe seizoen (1 juli) of tijdens de winterstop (voor 1 januari) gedaan te 
worden.  

 

http://www.svnieuw-balinge.nl/
http://www.wnbc.nl/
mailto:nettyzilver@gmail.com

