
 

 

VELDHOVENSE HONK- EN SOFTBALL VERENIGING ALL IN 
 
 

Penningmeester: Peter de Vrieze 

penningmeester@allinveldhoven.com 

 
IBAN: NL16INGB0004458531     BIC:INGBNL2A 

 

   

 INSCHRIJFFORMULIER 

Familienaam:  ………………………………………… Roepnaam: ……………………………………. M / V 

Adres:   ………………………………………………………....................................................................... 

Postcode en Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………… 

Beroep (evt. van ouders): .................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: ………………………………. E-mailadres: ……………………………………………............. 

Geboortedatum: ………………………………… Nationaliteit: …………………………………………….............. 

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

 
Ik wil lid worden van het team: beeball / pupillen / aspiranten / junioren / senioren / softbal  
 
Ik ben al eerder lid geweest van een Honk- en Softbalvereniging: Ja / Nee * 
 
Indien Ja, van welke vereniging en wanneer? ……………………………………………………........................... 
 
Ik heb speciale zorg nodig i.v.m. een handicap: Ja / Nee * Ik gebruik medicijnen: Ja / Nee * 
 
Ondergetekende verklaart hiermede, zijn / haar zoon / dochter / zichzelf te hebben aangemeld als lid van 
Veldhovense Honk- en Softball Vereniging All In en verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement. 
Hij/zij verklaart tevens tijdens de duur van het lidmaatschap de bepalingen van het huishoudelijk reglement 
volledig te zullen nakomen. Ondergetekende machtigt Veldhovense Honk- en Softball Vereniging All In om tot 
wederopzegging het te betalen contributiebedrag, één keer per kwartaal van bovengenoemde rekening af te 
schrijven. Bij beëindiging van het lidmaatschap is contributie verschuldigd tot en met het kwartaal waarin de 
opzegging plaatsvindt. Opzegging moet schriftelijk of per e-mail gedaan worden bij de penningmeester. 
 
Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u acht weken (56 dagen) de tijd om uw bank opdracht te 
geven het bedrag terug te boeken. 
 
Datum:      ……………………………………………………………………………… 

Handtekening**    ……………………………………………………………………..………. 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
** Bij minderjarigen moet dit formulier ondertekend worden door een van de ouders/verzorgers. 
 
Dit formulier dient samen met de toestemmingsverklaring ondertekend ingeleverd te worden bij de 
ledenadministratie: 
 

Peter de Vrieze – Holstraat 133 – 5654BN Eindhoven 
- penningmeester@allinveldhoven.com 
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VELDHOVENSE HONK- EN SOFTBALL VERENIGING ALL IN 
 
 

Penningmeester: Peter de Vrieze 

penningmeester@allinveldhoven.com 

 
IBAN: NL16INGB0004458531     BIC:INGBNL2A 

 

 

 Toestemmingsverklaring 

 

Als vereniging willen we jouw privacy respecteren, daarom willen we jouw persoonsgegevens niet delen of 

gebruiken tenzij jij daar ons toestemming voor geeft. Vandaar dat we vragen dit formulier te tekenen en in te 

leveren bij uw inschrijving. Uiteraard is het niet verplicht alle vakjes aan te kruisen om lid te kunnen worden.   

 

Ik geef de VHSV All In toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Mij via mail of post te benaderen met informatie of promotie, bijvoorbeeld de nieuwsbrief en 

uitnodigingen voor activiteiten.   

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze website, social media en nieuwsbrief.  

 Het gebruiken van mijn naam in bijvoorbeeld wedstrijdverslagen en/of teamindelingen op onze website, 

social media en nieuwsbrief.  

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

of een 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: In geval 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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