
 

Dit ingevulde formulier inleveren bij de ledenadministrateur, Dalkruid 28 in Delden of mailen naar 
ledenadministratie@roodzwart.nl 
 
*1)   doorstrepen wat niet van toepassing is!  
*2)  aankruisen wat van toepassing is! 
*3)   Voor contributie, kledingspaarplan en privacy beleid zie pagina 2! 

ROOD ZWART INSCHRIJFFORMULIER 

 
S.v.p. uitprinten, invullen en mailen of persoonlijk afgeven bij ledenadministrateur. 
Bij het inschrijven van kinderen jonger dan 16 jaar moet de ouder/verzorger dit inschrijfformulier  
ondertekenen. 

 
 

 

Inschrijven bij v.v. Rood Zwart is alleen mogelijk door onderstaande lijst in te vullen.  

 

 

 Achternaam    __________________ tussenvoegsel __________ 

 

 Roepnaam   ____________________________________ 

 

 Voorletters    ______________ Geslacht  man/vrouw *1) 

 

 Geboortedatum   ____________________________________ 

 

 Straat + huisnummer  ____________________________________ 

 

 Postcode + woonplaats ____________________________________ 

 

 Woonplaats   ____________________________________ 

 

 Ibannummer   ____________________________________ 

 

 Telefoonnummer(s)  ____________________________________ 

 

 E-mailadres   ____________________________________ 

 

 Datum ingang lidmaatschap _______-_______-_______. 

 

Wil gaan voetballen bij *2):  □jeugd of □ senioren of  □ 7x7 

Wil steunend lid worden *2): □bondslid     of       □ donateur
 

 Bent u bereid om nu, of in de toekomst, vrijwilligerswerk binnen onze vereniging 

te doen?   Ja / nee *1)   

 

 

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, Rood Zwart machtiging voor het 

incasseren van:  

□  contributie : per jaar/half jaar/per kwartaal *1)    

 en het kledingspaarplan voor een bedrag van € 21,00 per seizoen.  
 

Datum  ___________________________ 

 

Naam  ___________________________ 

 

Plaats  ___________________________ 

 

 

 

Handtekening *3)     ___________________________ 
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Contributiebedragen en kledingspaarplan 

Rood Zwart maakt gebruik van een kledingspaarplan. Wedstrijdkleding hoeft niet meer te 

worden aangeschaft maar wordt tegen een vergoeding van € 21,00 per seizoen beschikbaar 

gesteld. Dit geldt voor zowel senioren, junioren als 7x7 spelers, maar niet voor Welpen, voor 

onze jongste leden is het gratis. 

 

Voor zowel de kosten van het kledingspaarplan als de contributie geldt dat de bedragen alleen 

kunnen worden aangepast na goedkeuring van de algemene ledenvergadering die jaarlijks aan 

het begin van het seizoen wordt gehouden. Dat is statutair vastgelegd. 
 
Betaling van contributie en kledingspaarplan kan uitsluitend via 
automatische incasso.  

 
U behoudt natuurlijk het recht om het afgeschreven bedrag te storneren. Dit kan tot 55 dagen 

na incasso. Wel verzoeken wij u ons te informeren over de reden via 

ledenadministratie@roodzwart.nl 

 

Per 1 juli 2020 gelden onderstaande bedragen; 

 

 

Privacy beleid 

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacy Wet in werking getreden. De nieuwe Wet 

brengt met zich mee dat ook verenigingen meer verplichtingen hebben om data van hun leden 

te beschermen. Rood Zwart hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

In ons Privacy Beleid hebben we helder en transparant vermeld over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens en welke rechten u heeft. U vindt ons Privacy Beleid op www.roodzwart.nl. 

 

 

Rood Zwart houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Met de ondertekening 

van dit inschrijfformulier stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens conform ons 

Privacy beleid. Bij het inschrijven van kinderen jonger dan 16 jaar moet de ouder/verzorger dit 

inschrijfformulier ondertekenen. 

 

Tevens stemt u met de ondertekening van dit inschrijfformulier er mee in dat de teamfoto van 

u c.q. uw kind op de website van de vereniging wordt geplaatst om de beleving van de 

voetbalsport te vergroten. Wilt u dat niet, dan kunt u dat hieronder aangeven. 

 

□ Ik c.q. mijn kind mag niet op de teamfoto t.b.v. de website. 

□ Ik c.q. mijn kind mag wel op de teamfoto t.b.v. de website, maar zonder naamvermelding. 
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