
Korfbalvereniging W.W.S.V. te Wijdewormer 
Opgericht 23 juli 1947 

 

INSCHRIJF FORMULIER 

 

Uittreksel Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaraanvolgend. Elk lid verbindt zich voor het 
lopende jaar en dient in deze periode alle contributieverplichtingen na te komen. 
Zij die als lid wensen te bedanken dienen dit voor 1 april schriftelijk te doen bij het secretariaat. 

 
Secretaris: Elly van Aggele 

Marathonstraat 76 
1442 VC Purmerend 
0299-421999 

 
Wedstrijdsecretariaat: Richard Gundelach 
Senioren Anemonenstraat 38 

1441 HZ Purmerend 
0299-421614 

 
Wedstrijdsecretariaat: Erna van Aggele 
Jeugd Piraeushaven 28 

1448 KE Purmerend 
0299-474046 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
hierlangs afknippen en inleveren bij een der wedstrijdsecretariaten 

 

Ondergetekende: Naam: ...................................................................................................... M/V* 

 
Voornamen: …………………………………………………………………… 

 
Adres: ………………………………………………………………………… 

 
Postcode: ………………………         Woonplaats: ……………………………………. 

 
Telefoon: …………………….......................... 

 
Geboortedatum: ………………………………… 

 
E-mail adres: ................................................................................................... 

 
Spelen / trainen*: het gehele seizoen – alleen op het veld – alleen in de zaal* 

 
Wenst toe te treden tot de korfbalvereniging W.W.S.V. en verklaart zich te onderwerpen aan de 
bepalingen zoals vermeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

 
 
Datum: ……………..…..     Handtekening: ………………………        Handtekening ouder/verzorger: ………………… 

 
*doorhalen wat niet van toepassing is 



 
Korfbalvereniging W.W.S.V. 

Wijdewormer 

Opgericht 23 juli 1947 

 

 

Met dit formulier geef ik ................................................................................ (verder: 

ondergetekende) W.W.S.V. (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te 

verwerken. 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:  

 

AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS: 
 

 Het opnemen van mijn pasfoto t.b.v. de digitale spelerskaart in sportlink (is noodzakelijk). 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes (incl. wedstrijdverslagen) van mij op 

INTERNET, WEBSITE/CLUBBLAD, DE KRANT/WIJDE WORMER JOURNAAL , APPS EN SOCIAL 

MEDIA. Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven afgevinkte 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: 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/verzorger:                                                    Handtekening ouder/verzorger 
 
 

….……………………………………………………                              ……………………………………………………… 

 
 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend retour zenden aan: 

Elly van Aggele      Marathonstraat 76, 1442 VC Purmerend 
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