
 

Aanmeldingsformulier Voetbalvereniging Hees 

Lever het (duidelijk en volledig) ingevulde formulier in bij de ledenadministratie van v.v. Hees: 

Yvonne Hartman, Jan Steenlaan 33, 3764 WP Soest (ledenadministratie@vv-hees.nl, 06-25398315) 

of in het bakje van Yvonne Hartman in de bestuurskamer. 

 

LET OP! 
Ben je jonger dan 16 jaar: één van je ouders of verzorgers laten ondertekenen. 
 

 

Voorletters:    Roepnaam:             Man/ Vrouw 
 

Achternaam:           
 
Geboortedatum:          

 
Straat/ postcode en plaats: _        

 
Telefoonnummer:      Mobielnummer:    

 
Emailadres:           

 

De laatste 5 jaar lid geweest van een voetbalvereniging?  

Zo ja*, naam van die vereniging:     team:     

datum waarop je daar bent gestopt:        

* Bekijk op www.vv-hees.nl wat je nodig hebt voor de overschrijving naar v.v. Hees. 

 

Hoe ben je bekend geworden met v.v. Hees?        
 

● Als er medische zaken waarvan v.v. Hees op de hoogte moet zijn (bv. epilepsie, medicijnen), meld dit dan zelf aan de 

trainer en de coach. 

● Bijna alle werkzaamheden binnen onze vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Daarom benaderen wij 

(ouders/ verzorgers van) leden regelmatig om ook een taak op zich te nemen, zoals coachen, klussen, begeleiden 

van activiteiten, vlaggen etc. Dit maakt tevens onderdeel uit van uw (kind) zijn/ haar lidmaatschap. 

 

Handtekening       Plaats     Datum _   
 
 

Betaling: per (verplichte) automatische incasso 

 

Hierbij verleen ik Voetbalvereniging Hees in Soest de machtiging om tot wederopzegging het bedrag van de contributie 

voor het lidmaatschap plus eventueel kledinggeld (welke bedragen aan het begin van het seizoen bekend worden 

gemaakt), in twee termijnen (eind augustus en begin januari van het lopende seizoen) automatisch af te schrijven van 

onderstaand bankrekeningnummer. Als terugboektermijn houdt Hees de wettelijke termijn van 56 dagen aan. 

 
Naam bank:      Bankrekeningnummer:_      

 

Ten name van:   

 

Handtekening rekeninghouder   Plaats   Datum   
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Toestemmingsverklaring                                                                                        

  
 

Toestemmingsverklaring 2019 versie 1 

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 op INTERNET, APPS 
EN SOCIAL MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik  
 
Naam lid, relatie:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(verder: ondergetekende) VOETBALVERENIGING VV HEES  (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangegeven gegevensverwerkingen: 

Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners, 
in gezamenlijkheid met Voetbalvereniging HEES 
 
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet (website), apps en social media, naar allen redelijkheid. Denk 
bijvoorbeeld aan voetbalwedstrijden en bijeenkomsten op de voetbalclub. 
 
Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto voor wedstrijddoeleinden en eventuele andere sportclub uitgaven. Tevens het vermelden 
van verjaardag. 

 
Mij tot nadere berichtgeving van uw zijde na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 
bijzondere gebeurtenis.  

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven 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: In geval 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: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Graag ondertekend retourneren aan secretariaat. Dit kan per post: VV Hees, t.a.v. secretariaat, Verlengde Oude Utrechtseweg 

2A, 3766 MG  SOEST of per mail: secretariaat@vv-hees.nl. 

 


