
                                        

                              INSCHRIJFFORMULIER 

Persoonsgegevens: SVP Kopie Identiteitsbewijs inleveren 
(Voor nieuwe leden vanaf 14 jaar) 

 

Naam: 
 

Adres: 

Postcode/Plaats: 
 

Geb. datum:   -    -       

E-mail 
 

Telefoon: 

 

Eerder lid geweest van een 
voetbalvereniging? 

               JA            NEE 

Zo já, bij welke vereniging 
voor het laatst? 

 Einddatum: 

Lidmaatschap bij WCR? 
(Omcirkel uw antwoord) 

             Spelend lid Ondersteunend lid 

Is overschrijving 
noodzakelijk? (Omcirkel uw 
antwoord) 

                        
                        JA 

            
           NEE 

* Als er langer dan 3 jaar niet in verenigingsverband is gevoetbald heeft men 

geen overschrijving nodig. 

Inschrijving is voor:  

Senioren Zaterdag Elftal (Elftal vermelden SVP)  

 

Senioren Zondag Elftal   (Elftal vermelden SVP)  
 

Jeugd-elftal                   (Elftal vermelden SVP)  
 

Voetbal-Mini’s 
 

 

Aiki Jutsu 
 

 

 

In te vullen door de ledenadministratie 

Datum verwerkt:                
     

KNVB nr. 

Behandeld door: 
 

 



 Privacy beleid RKSV WCR        

                                                                              

Het bij RKSV WCR (WCR) geldende privacy beleid is vastgelegd in de 

zogenoemde Privacy Verklaring. Deze verklaring kunt u vanaf 25 mei 2018 de 

datum dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking treedt -

raadplegen op onze verenigingswebsite: svwcr.nl                                                                                    

In dit verband hiermee is bij inschrijving als lid van WCR het volgende van 

toepassing. De op dit formulier vermelde gegevens worden verwerkt in de 

ledenadministratie van WCR en zijn bestemd voor reguliere 

verenigingsactiviteiten, zoals contributie-inning, informatieverstrekking aan 

leden, kaderwerving e.d.                                                                                                                       

WCR is uit hoofde van het lidmaatschap van de KNVB verplicht de op dit 

formulier vermelde persoonsgegevens door te geven aan de KNVB omdat het 

nieuwe lid automatisch tevens lid van de KNVB wordt. De gegevens worden 

daardoor tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNVB. De KNVB 

kan de adresgegevens aan derden verstrekken in verband met reclame-, 

marketing- en onderzoeksdoeleinden. Door ondertekening van dit formulier gaan 

het nieuwe lid en/of ouders/verzorgers akkoord met de verwerking van de op dit 

formulier vermelde gegevens in de ledenadministratie van WCR, met de 

gegevensverstrekking door WCR aan de KNVB  en met mogelijke doorlevering 

door de KNVB zoals hierboven is beschreven. Door ondertekening van dit 

formulier geven het nieuwe lid en/of diens ouders/verzorgers tevens 

toestemming voor het maken of plaatsen van foto's ten behoeve van de WCR-

site waarop hij als speler van WCR zichtbaar is. 

         

 

Datum:                                        Handtekening: 

                                                                                                                                      

 


