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Deze formulieren (3 pag.) levert u, ingevuld en ondertekend (voor leden van 16+ met een kopie van hun ID) in bij het secretariaat Sporting S.T.:  
Han Joosten, Trambaan 22, 5865 BX Tienray.  Of inscannen en mailen naar: secretaris@sporting-st.nl 
 

Aanmeldformulier Sporting S.T. 
1. PERSOONSGEGEVENS 

Voornaam                                  :       ........................................................................................................ 

Voorletters                                :       ........................................................................................................ 

Achternaam                                :       ........................................................................................................ 

Geboortedatum & -plaats           :       .................................  /  .................................................................. 

Man of Vrouw & Nationaliteit    :            M / V         Nationaliteit:…………………………………………………………. 

Adres                                            :       ........................................................................................................ 

Postcode & woonplaats             :       ...........................  / .........................................................................                 

Mobiel/vast tel. nummer :       ........................................................................................................ 

Tel. nummer ouder/verzorger*  :       ........................................................................................................ 

E-mail lid                                       :       ........................................................................................................ 

E-mail ouder/verzorger*          :       ........................................................................................................                           
*= van toepassing indien lid nog geen 18 jaar is 
 
 

2. LIDMAATSCHAP 

� Actief lidmaatschap 
 

� Steunend lidmaatschap 
 

� Vrijwilligers lidmaatschap 
� Ik wens als vrijwilliger van Sporting S.T. tevens steunend lid van de verenging te zijn met een vaste 

jaarlijkse contributiebijdrage (zie link). 
� Ik wens als vrijwilliger van Sporting S.T. GEEN contributiebijdrage te betalen aan de vereniging  

NB. Als actief lid van Sporting S.T. (of bij minderjarige leden de ouders) wordt van je verwacht om ook een inspanning te leveren 
bij activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, dit om Sporting S.T. financieel gezond te houden. Denk aan het 
helpen bij de bloemenactie of draaien van bardiensten. Hierover word je tijdig geïnformeerd indien je ingepland wordt voor één 
van deze activiteiten. 
 
 

3. MACHTIGING BANK (alleen in te vullen door actieve en steunende leden) 

Betaling van de contributie gebeurt per automatische incasso. Wij hebben hiervoor jouw toestemming nodig. 
Ondergetekende machtigt hierbij Sporting S.T. om de contributie en/of andere kosten van onderstaande bank-
/girorekening af te schrijven: 

Bankrekeningnummer (IBAN) :       ...................................................................................................  

Naam rekeninghouder              :       ...................................................................................................  

� Geen automatische incasso, dan wordt 5 Euro administratiekosten extra in rekening gebracht. 
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4. Toestemmingsverklaring Sporting S.T. 

Voor het goed functioneren van onze vereniging informeren we je graag over de vereniging, sportactiviteiten en 
dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes op internet, apps en 
sociale media plaatsen. Met dit formulier vragen wij jouw toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te 
gebruiken.  

 
Ik geef de vereniging wel/niet toestemming voor de hieronder genoemde gegevensverwerkingen: 
 

- Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet (website), apps, (sociale) media en in 
het clubhuis/kantine die gemaakt zijn tijdens verenigingsactiviteiten. 

- Mijn naam, e-mailadres en/of telefoonnummer via onze website beschikbaar te stellen voor 
communicatiedoeleinden in het kader van verenigingsactiviteiten. 

- Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen. 

- Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 
bijzondere gebeurtenis 

Ik mag mijn keuze op elk moment wijzigen.   
 
Bij lidmaatschap van KNVB/KNKV gelden automatisch de toestemmingsverklaringen van deze respectievelijke bonden 
(zie www.knvb.nl en www.knkv.nl ) 
      

5. Vrijwilligerswerk Sporting S.T.              

Ik meld mij als vrijwilliger van Sporting S.T. aan voor de volgende vrijwilligersfunctie:  

� Leider/trainer          voetbal/korfbal 
 

� Scheidsrechter        voetbal/korfbal 
 

� Bestuurslid  
 

� Lid jeugdcommissie voetbal 
 

� Lid korfbalcommissie 
 

� Commissielid, bijv. activiteitencommissie, sponsorcommissie 
 

� Horecahulp 
 

� Sporting S.T. kan mij benaderen voor evt. openstaande vacatures 
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6.  ONDERTEKENING 

Door ondertekening ga je akkoord met de regels die gelden voor het lidmaatschap van Sporting S.T. 

Leden van 16 jaar of ouder dienen een kopie van hun ID mee in te leveren.   

 

Datum      :     ………………………………………………………………………………………………..        

          

Handtekening lid    :     ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Handtekening ouder/verzorger* :     ……………………………………………………………………………………………….. 

*= van toepassing indien lid nog geen 18 jaar is 


