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INSCHRIJFFORMULIER S.V.TIVOLI 
Graag met blokletters invullen 

Achternaam:              Voorletter(s):  

Roepnaam:              Geslacht:     ❑ Man      ❑ Vrouw 

Geboortedatum:          -       -     

Adres:               NR: 

Postcode:     Woonplaats: 

E-mailadres:1     @         Telefoon: 

E-mailadres 
ouder/voogd:2 

    @         Telefoon: 

Heeft u of uw zoon/dochter eerder in clubverband gevoetbald?        ❑ Ja         ❑ Nee 

Zo JA, bij welke Vereniging en wat is je Relatiecode?                                                     Rel.code: 

• Aandachtspunt: “Art.9 – Contributie” van het Huishoudelijk Reglement. 

• Gelijktijdig met het inleveren van dit inschrijfformulier dient u de verschuldigde contributie over te maken op het 

banknummer van s.v.Tivoli: NL08 ABNA 0508320283.  

• Uw spelactiviteit wordt pas geactiveerd als de verschuldigde contributie is betaald. 

Contributie Senioren: Speler € 170,-   / Veteranen € 150,-  / Res. speler € 50,-   / Verenigingslid € 25,-   / Donateur (min.) € 25,- 
            Jeugd : Speler JO19 t/m JO8 € 100,-   / JO7 en JO6 € 40,-  

(bij inschrijving later in het seizoen is een aparte regeling) 
 

 
Bent u (of ouder) bereidt een vrijwilligersfunctie te bekleden bij onze vereniging  JA / NEE, zo ja welke: 
❑ Trainer       ❑ Bestuursfunctie 
❑ Leider / begeleider      ❑ Activiteitencommissie 
❑ Scheidsrechter / grensrechter     ❑ Sponsorcommissie 
❑ (Wedstrijd)coördinator      ❑ Kantinemedewerker 
❑ Misschien (later)       ❑ Anders ………………………………………………………………. 
 

 
 
NOOT: 

• S.V.Tivoli voldoet aan de Privacywet. Onze Privacyverklaring kunt u vinden op onze website. 

• Met ondertekening van dit formulier bevestigt u dat u zich verplicht zich te houden aan de geldende Statuten, 

Huishoudelijk Reglement, Gedragsreglement Normen en Waarden en overige reglementen en afspraken 

binnen de vereniging. Deze info kunt u vinden in de BIB op onze website www.svtivolivoetbal.nl 

 
1  Een Emailadres is noodzakelijk voor het versturen van o.a. het clubblad, overige info en de KNVB-app. 
2  Indien onder de 16 jaar 
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Toestemmingsverklaring 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u 

op INTERNET, APPS en SOCIAL MEDIA te plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens 

hiervoor te gebruiken.  

Met dit formulier geeft ondergetekende s.v.Tivoli toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangevinkte gegevensverwerkingen: 

 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

voetbalscouts e.d..  

 Publiceren van bijv. verjaardag, topscorer, wedstrijdverslag, (team)foto’s en/of filmpjes van mij op:  

o APPS / SOCIAL MEDIA      (b.v. op FB van Tivoli) 

o Op de website 

o In het clubblad 

o In de kantine 

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.  
 

 
 
Datum:  …..... - …….. - 20.…….    Handtekening: 
 
 
 
 
 
 

LET OP: Ingeval 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: 

 

 

 

 

LET OP: Dit formulier inleveren bij de wedstrijdsecretaris of mailen naar wedstrijdsecretaris@svtivolivoetbal.nl   

(niet achter de bar afgeven). 

In te vullen door s.v.Tivoli  

Inschrijving aangenomen door:  

Welke Functie en/of Team:  

mailto:wedstrijdsecretaris@svtivolivoetbal.nl

