
Aanmeldings-/wijzigingsformulier voetbalvereniging AVC 
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de “Privacyverklaring voetbalvereniging 
AVC”. Deze privacyverklaring vindt u op onze website of kunt u per mail opvragen op het adres 
Privacy@AVC.nl 
 
 

Achternaam:  Geslacht: Man/Vrouw* 

Voornaam:  Voorletters:  

Adres:  

Postcode:  Woonplaats:  

Geboortedatum:  Nationaliteit:  

Telefoon:  E-mail:  

Nr. Id-kaart:  

 
1. Meldt zich aan als lid van voetbalvereniging AVC Aardenburg. Het betreft een aanmelding als 

(omcirkelen wat van toepassing is): 
a. spelend lid (OOK VRAAG 2 INVULLEN)  
b. niet spelend lid  
c. elftalleider jeugd / senioren *  
d. trainer   jeugd / senioren *  
e. vrijwilliger  
f. bestuurslid 

2. Ondergetekende heeft gedurende de laatste drie jaren WEL / NIET * deelgenomen aan 
wedstrijden bij een vereniging. Als dat wel het geval is dan vraagt AVC overschrijving aan van die 
vereniging waar U het laatst gespeeld heeft naar AVC Aardenburg.  
Bij welke vereniging bent u het laats lid geweest ? ……………………………………………………………………… 
KNVB-relatienummer: …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Bent U nu door de K.N.V.B. voor een aantal wedstrijden geschorst JA / NEE *  
4. Vanaf 10 jaar dient ook digitaal een pasfoto ingeleverd ten behoeve van de KNVB. 
5. Beëindiging lidmaatschap van de AVC Aardenburg met ingang van …………………………………………….. 

Materialen / kleding / pasjes die in bruikleen zijn gegeven zijn WEL / NIET * door betrokkenen 
ingeleverd.  

6. Verzoekt zijn / haar * gegevens in de ledenadministratie te wijzigen met ingang van …………………..  
 
Ondergetekende verklaart de bovengenoemde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Indien 
het de aanmelding voor of de afmelding van het lidmaatschap betreft van een lid jonger dan 16 
jaar dient de ouder/voogd hieronder te tekenen.  
 
Nieuwe leden vanaf 12 jaar dienen bij dit inschrijfformulier een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs te overleggen (paspoort, rijbewijs, toeristenkaart). 
 
Plaats: ………………………………………………………………………. Datum: …………………………………………………………. 
 
Handtekening: 
 
 
 

Inleveren bij: 
AVC ledenadministratie 
Per mail: Privacy@avcaardenburg.nl 
of 
P/a Hanzestraat 23, 4527 GH AARDENBURG 

 

mailto:Privacy@avcaardenburg.nl

