
 

 Aanmeldformulier lidmaatschap  
 
  
 

Beste sportvriend(in),  
 
Wij heten jou van harte welkom bij onze vereniging. Om de aanmelding correct te laten verlopen, verzoeken wij jou:  
 
- dit volledig ingevulde formulier en;  
- een kopie van een geldig legitimatiebewijs voor personen van 16 jaar en ouder (verplicht door KNVB);   
 
aan te leveren via e-mailadres ledenadministratie@svzw.nl of op te sturen naar SVZW Ledenadministratie, Postbus 
145, 7640 AC Wierden.  
 
Achternaam + Voorletters: ……………………………………………………… Roepnaam:  …………………………………… 
 
Adres:    ……………………………………………………….. Geslacht: ……… m / v ……………………… 
 
Postcode + woonplaats: ……………………………………………………….. Geboortedatum: ……………………………. 
 
Telefoonnr.:  ……………………………………………………….. Mobiel nr.: ……………………………………… 
 
E-mailadres:   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bijzonderheden / opmerkingen:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Type lidmaatschap:   Spelend / niet-spelend / G-voetbal / 7 x 7 (senioren) 
 
Eerder lid geweest van een voetbalvereniging?     J / N  
Zo ja, welke vereniging en wat is het laatste seizoen van lidmaatschap?  ……………………………………………. 
 
Lid (of ouder(s)/verzorger(s)) is/zijn bereid tot het doen van één of meer van de volgende vrijwilligerstaken: 
 

¨ Achter de bar    
¨ Onderhoudsploeg   
¨ Bestuur / commissie    
¨ Leider         
¨ Overig, nl :.……………………………… 
¨ Voert reeds vrijwilligerstaken uit bij SVZW, nl. : ……………………………….. 

 
De frequentie waarmee lid (of ouder(s)/verzorger(s)) bereid is/zijn vrijwilligerstaken uit te voeren. : 
 

¨ Meerdere keren per week    
¨ Meerdere keren per maand   
¨ Eens per 3 maanden 

 
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO  
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan SVZW om van mijn hieronder genoemde IBAN-nummer  
bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap en andere voetbal gerelateerde zaken.  
 
IBAN nummer: ……………..……………………………………… Naam rekeninghouder:………………………………………………. 
 
Datum:  ………………….……………………………………………. Handtekening: ………………………………………………………….. 
 
(indien minderjarig, één der ouders/verzorgers)   
 
 
  



 
Het lidmaatschap  
Het lidmaatschap van SVZW met de daaraan verbonden betaling van de contributie volgens de geldende regeling is  
bindend voor het hele lopende verenigingsjaar (van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend).  
Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie met 
inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor het verstrijken van het verenigingsjaar.  
 
De contributieregeling per 2019-2020, inclusief kleding geld 
 - Spelende leden van 0 t/m 12 jaar € 11,75 per maand  
- Spelende leden van 13 t/m 18 jaar € 14,85 per maand  
- Spelende leden vanaf 19 jaar € 22,00 per maand  
- Spelende leden G-voetbal € 12,25 per maand  
- Niet-spelende leden tot AOW leeftijd € 7,40 per maand  
- Niet-spelende leden vanaf AOW leeftijd € 6,40 per maand  
- Vrouwen VR 25+  € 12,25 per maand 
- Mannen 35+ € 10,75 per maand (geen kleding geld) 
 
Vanaf het 3e lidmaatschap binnen een gezin geldt een korting van 20% voor het hele gezin.  
De contributie wordt maandelijks geïnd, indien je ons hebt gemachtigd de contributie automatisch te incasseren.  
 
Toestemmingsverklaring Privacy / AVG 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s 
en filmpjes van u en/of uw kind op internet, de app, de website en social media plaatsen. Met dit formulier vragen 
wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. Een uitgebreide privacyverklaring vindt u op onze 
website. 
 
Met dit formulier geef ik <naam> (verder: ondergetekende) Sportvereniging Zwaluwen Wierden (S.V.Z.W., verder: 
verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

ÿ Informeren over activiteiten van de vereniging, bijvoorbeeld uitnodiging Algemene ledenvergadering, 
nieuwsbrieven, uitlagen. 

ÿ Publiceren van bijvoorbeeld groepsfoto’s en/of filmpjes mij en/of mijn kind(eren) op internet, de website 
en social media. 

ÿ Publiceren van individuele foto’s en/of filmpjes van mij en/of mijn kind op internet, de website en social 
media. 

 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. 
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
Naam   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
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. 
 
Naam ouder/voogd  ….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd ….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 


