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Secretariaat: 

 
John Haest 
Op de Keuken 22  
6451JL, Schinveld  
 
Contact:  
06-10947831 
Voetbalclubolympiaschinveld@kpnmail.nl 

Jeugdsecretariaat:  

 
Johanna Reubzaet  
Anjerstraat 16 
6451HD, Schinveld  
 
Contact:  
06-11121291 
jreubzaet@ziggo.nl 

 

 
 
 

 

Inschrijf formulier (senioren) 
 
 

Achternaam:    _____________________________________________________ 
 
Voornamen:    _____________________________________________________ 
 
Roepnaam:    _____________________________________________________ 
 
Geboortedatum:   _____________________________________________________ 
  
Nationaliteit:    _____________________________________________________ 
  
Straat & huisnummer:  _____________________________________________________ 
 
Postcode & Woonplaats:  _____________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:   _____________________________________________________    
 
E-mail Adres:    _____________________________________________________ 
 
Iban:     _____________________________________________________ 
 
T.n.v.     _____________________________________________________ 
 
 
 

De maandelijkse contributie bedraagt: 
 
Seniorenlid  € 17,00  
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Voetbalvereniging RKSV Olympia 
Schinveld om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens de contributiebetaling en uw bank om doorlopend een bedrag van 
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Voetbalvereniging RKSV Olympia 
Schinveld. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
Ondergetekende geeft ook toestemming om zijn / haar gegevens door te geven aan de KNVB in 
verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens 
ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten. 
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LET OP: 
Een lidmaatschap gaat men aan voor een heel seizoen dat loopt van 1 juli t/m 30 juni. Dientengevolge is 
men te allen tijde een heel seizoen contributie verschuldigd. Afmelden kan alleen schriftelijk bij het 
secretariaat van de vereniging. Dit dient te gebeuren voor  1 juli van het lopende seizoen.  
 
 

X
Naam: 

Plaats: 
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Bijlage 1: Europese Privacywet 
 
DE AVG verstrekt de rechten van personen in de Europese Unie om controle over hun 
persoonsgegevens uit te oefenen en verplicht organisaties om hun maatregelen op het gebied 
van privacy en gegevensbescherming aan te scherpen. 
Dit geldt dus ook voor onze vereniging.  
 
 
Voetbalvereniging RKSV Olympia hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven 
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens.  
Voetbalvereniging RKSV Olympia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens; 
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
- Vragen u toestemming te verlenen voor het gebruik van de persoonlijke gegevens / het 
maken en plaatsen van foto’s. 
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 
en deze respecteren. 
Als Voetbalvereniging RKSV Olympia Schinveld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere 
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens 
onder aan dit document. 
 
Privacy Policy 
Op de website van onze vereniging vindt u een verwijzing naar de privacy policy 
 


