
 v.v. Sparta ‘30 Andel

Inschrijfformulier 

Onderstaand uw gegevens invullen: 

Soort lidmaatschap: (doorhalen wat niet van toepassing:)     ACTIEF   /     RUSTEND 

Ingangsdatum:  

Contributie per seizoen (1 juli 2019  t/m 30 juni 2020) in euro’s 

Achternaam:

Voorletters:  

Roepnaam: 

Geslacht: 

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiele nummer:

Emailadres:

Senioren 145 9-10 jaar 75

17-18 jaar 100 7-8 jaar 75

15-16 jaar 90 5-6 jaar 55

13-14 jaar 87,50 t/m 4 jaar 25,00

11-12 jaar 75 Donateur 55



 v.v. Sparta ‘30 Andel
Voor senioren en JO-19 (A)-pupillen geldt een toeslag van € 10,- voor het kledingplan. Voor 
andere pupillen geldt een toeslag van € 5,- voor het kledingplan. Deze bedragen zijn onder 
voorbehoud van wijzigingen. 

Betaling 

In het seizoen <nog in te vullen> ontvangt u van de penningmeester een factuur. Hierop 
staan alle gegevens vermeld over het rekeningnummer, adressering en bedrag. 

Door het tekenen van dit formulier ga ik akkoord met de volgende bepalingen (doorhalen 
wat niet van toepassing is): 

ja/nee Ik wordt lid van Sparta’30 en conformeer me aan het vrijwilligersplan 

ja/nee Als ik mijn lidmaatschap wil beëindigen doe ik dat voor het einde van het seizoen 
(voor 30 juni). Ik besef dat ik bij te late beëindiging betalingsplichtig ben voor het 
opvolgende seizoen. 

ja/nee Ik beëindig mijn lidmaatschap door het invullen van het daarvoor bestemde         
mutatieformulier. 

Ja/nee  Ik ga akkoord met de privacyverklaring (te vinden op de website) 

Achternaam en voorletters: 

Plaats en datum: 

Handtekening 

_________________________ 

Naam en handtekening ouder / verzorger indien minderjarig 

_________________________ 

Inleveren 

Enkel volledig ingevulde en ondertekende formulieren verzenden naar:  

Secretariaat Sparta ‘30 

Mart van Rijswijkplein 7 t.a.v. ledenadministratie Mail: info@sparta30.nl  

Toestemmingsverklaring v.v. Sparta ‘30 

mailto:info@sparta30.nl


 v.v. Sparta ‘30 Andel
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over 
de vereniging, sportactiviteiten en andere relevante zaken. Ook willen we speelschema’s, 
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet en social media plaat-
sen. Met dit formulier vragen wij toestemming om ook uw gegevens hiervoor te mogen ge-
bruiken. U kunt dit formulier inleveren in de daarvoor bestemde bus in de kantine of afge-
ven aan één van de bestuursleden. 

Ik geef de vereniging toestemming voor de volgende gegevensverwerkingen: 
✓ Registreren van mijn persoonsgegevens in het ledenbestand, zodat ik gebruik kan maken 

van de dienstverlening van v.v. Sparta ’30. 
✓ Verwerking van mijn lidmaatschap, zoals het verwerken van financiële toezeggingen. 
✓ Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en filmpjes van mij op internet en social media. 
✓ Het opnemen van mijn (pas-, team-) foto t.b.v. website en clubblad. Mijn toestemming 

geldt alleen voor bovengenoemde doeleinden. Voor nieuwe gegevensverwerkingen 
vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Deze toestemmingsverklaring geldt 
in beginsel voor de duur van het lidmaatschap.  

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Het is mij bekend, dat in sommige ge-
vallen het intrekken van toestemming gevolgen kan hebben voor de aan mij geboden 
dienstverlening.  

Meer informatie over hoe v.v. Sparta ’30 omgaat met persoonsgegevens kunt u vinden in de 
privacyverklaring op de website. Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust aan één 
van de bestuursleden. 

Akkoord:     Ja – O  Nee – O 

Naam  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

Geboortedatum 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

Handtekening  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LET OP: Wanneer ondergetekende jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens 
door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

Naam ouder/voogd  ….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Handtekening ouder/voogd ….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Graag het formulier met een ‘Nee’ ook inleveren a.u.b.


