
                                                       

Lidmaatschapsovereenkomst 
 
 

Ledenadministratie Heeten Sportief 
Marsmansweg 12, 8111 NZ Heeten 

Email: ledenadmHS@gmail.com 
 

 Formulier in de groene brievenbus deponeren, of mailen. 
 
Gegevens van lid:                         gewenste groep omcirkelen 
 Invullen Team: Groep: 

Achternaam  Gym Peuter  
Voornaam  Streetdance  
Voorletters  Bodyshape  
Geslacht  Gym Dames  1 ± 2 
Straat en nr.  Gym Heren  
Postcode    
Woonplaats    
Emailadres  Volleybal Mini  
Mobiel Tel. nummer  Volleybal Jeugd A - B -C 
Vast. Tel. nummer  Volleybal Recreanten Dames 1 - 2 ± 3 - 4 
Geboortedatum  Volleybal Recreanten Heren 1 - 2 ± 3 - 4 
Bankrek. IBAN  Volleybal Competitie Dames 1 - 2 
Datum 1e training    
Ingevuld door: nieuw lid  -  ouder / voogd   

 
Opmerkingen: 
Lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen met daarna stilzwijgende verlenging. Het 
volleybalseizoen loopt van 1 mei t/m 30 april, het gymseizoen van 1 juli t/m 30 juni. Alleen in zeer 
uitzonderlijke gevallen kan in overleg met het bestuur daarvan afgeweken worden. Een uitzondering zijn 
peuters die gedurende het seizoen 4 jaar worden en naar school gaan. 
Alle volleyballeden (competitie en recreanten) worden verzocht t.b.v. de bondsspelerspas een digitale 
(pas)foto te maken en te mailen naar ledenadmHS@gmail.com  Dit hoeft geen officiële pasfoto te zijn. 
 
 
Ondergetekende:               gewenste keuze omcirkelen 
Verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de sportvereniging Heeten Sportief 
tot automatische incasso van de verschuldigde contributiegelden per kwartaal; 

ja nee 

Gaat akkoord met het aangaan van het lidmaatschap per heel seizoen en contributie-inning per kwartaal; ja nee 
Verklaart vertrouwelijk te zullen omgaan met persoonsgegevens van andere leden/vrijwilligers van de 
vereniging die hij/zij onder ogen krijgt bij het uitvoeren van taken binnen de vereniging; 

ja nee 

Geeft toestemming om voor-en achternaam, KHUNHQEDUH�IRWR¶V�ILOPSMHV�WH�PRJHQ�SXEOLFHUHQ�YRRU�HHQ�
gerechtvaardigd belang zoals de Sportbrief (clubblad), SURPRWLHGRHOHLQGHQ��NDPSLRHQVIRWR¶V�HWF�; 

ja nee 

Indien van toepassing: verplicht zich hierbij (als ouder van minderjarige leden) 
om beurtelings teams per auto te vervoeren naar de plaats van spelen; 

ja nee 

Is bekend met het voorschrift dat gymschoenen met zwarte zolen niet in de sporthal 
gebruikt mogen worden; 

ja nee 

Meldt zich aan voor de digitale Sportbrief (kwartaal clubblad) welke per email wordt verstrekt: ja nee 

 
Handtekening 
lid/ouder/voogd  Datum:  

 
Inlichtingen over allerlei zaken betreffende de aanmelding, kunnen gegeven worden door: 
contactpersonen email telefoon 
Jeugd Volleybal / Streetdance Frederike Sibelt f.sibelt@gmail.com 06-12900224 
Senioren Volleybal  Rianne  Schippers marc-rianne@hetnet.nl 06-12686323 
Competitie Volleybal  Hermien Hunneman famhunneman@hotmail.com 06-23567886 
Senioren Gym / Bodyshape Marjet Wigink mwigink@wiginkrecycling.nl 06-40289823 
Ouder-peutergym Liset Wichink Kruit l.wichinkkruit@zozijn.nl  06-13647597 
 
Bepalingen t.a.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
De persoonsgegevens zoals door u ingevuld op deze Lidmaatschapsovereenkomst worden verwerkt in het ledenbestand 
van de sportvereniging Heeten Sportief zoals dat in de Privacyverklaring van de vereniging is beschreven. Deze 
verklaring kunt u vinden op de website van de vereniging.  
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