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             Aanmeldformulier Sporting ST  

1. PERSOONSGEGEVENS                 

Roepnaam                                  :       ........................................................................................................                   

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

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

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

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

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

Telefoon en/of Mobiel nr.          :       ...................................................................................................                    

Telnr. ouder/verzorger*      :       ...................................................................................................      

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

E-mail ouder/verzorger*          :       ...................................................................................................  

Man of vrouw                   :       M / V                    

2. LIDMAATSCHAP 

Aanmelding voor  :       Afdeling Voetbal / Afdeling Korfbal  

Soort lidmaatschap  :       Actief lid / Kaderlid / Steunend Lid 

3. MACHTIGING BANK 

Betaling van de contributie gebeurt per automatische incasso. Wij hebben hiervoor uw toestemming nodig. 

Ondergetekende machtigt hierbij Sporting ST om de contributie en/of andere kosten van onderstaande bank-

/girorekening af te schrijven: 

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

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

4.  ONDERTEKENING 

Door ondertekening gaat u akkoord met de regels die gelden voor het lidmaatschap van de vereniging Sporting ST 

van u zelf of uw zoon of dochter.  

Leden van 11  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 
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      Toestemmingsverklaring Sporting ST 

 
 

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: ____________________________________________________________ (verder: 
ondergetekende) SPORTING ST  (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

� Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners.  

� Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op Internet, Apps en Social Media. 

� Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij kunnen 

benaderen voor aanbiedingen. 

� Het opnemen van mijn (pas-, team-, Overige )foto(‘s) op de website, in het clubhuis/kantine 

� Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere leden mij 

kunnen benaderen. 

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

bijzondere gebeurtenis.  

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:  …………………………………………………………………………………………………………………… 
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      Vrijwilligerswerk Sporting ST 

                  

Sporting ST is een vereniging waarbij we proberen alle leden te betrekken, samen zijn we Sporting ST. 

Als lid van Sporting ST (of bij minderjarige leden de ouders) wordt je gevraagd om ook een inspanning te leveren bij 

het vrijwilligerswerk van deze vereniging.          

             

Geef hieronder aan waarbij je onze club wilt helpen (meerdere opties zijn mogelijk):  

                  

⃝ Leider / trainer          voetbal / korfbal  

              ⃝ Scheidsrechter          voetbal / korfbal  

              ⃝      Bestuurslid  

              ⃝       Lid jeugdbestuur voetbal of lid korfbalcommissie  

              ⃝     Commissielid (Bijv. activiteitencommissie) 

⃝          Horecahulp 

 ⃝  Geen van bovenstaande, ik wil gewoon ingedeeld worden bij de overige activiteiten 

                  

Naam     : ......................................................................................................................   

                  

Naam ouder/verzorger* : ...................................................................................................................... 

   

*= van toepassing indien lid nog geen 18 jaar is 

 


