
 

 

 

 

 

 

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.  

Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling genomen worden.  

 

 

 

Naam : ………………………………………………………………. 

Voorletters : ………………………… Roepnaam: ……………………... 

Tussenvoegsel : ………………………………………………………………. 

Straat : ………………………………………………………………. 

Huisnummer : ……………………  Postcode: …………………………… 

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

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

Geslacht :  M / V 

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

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

 

Nr. legitimatiebewijs    : ………………………………(vanaf 18 jaar) 

Ik ben eerder lid geweest van voetbalvereniging: …………………………………. 

Mijn lidmaatschap is daar beëindigd op: ……………………………………………. 

 
DOORLOPENDE MACHTIGING                      SEPA 

 

Naam:        UOW ’02 

Adres:        Postbus 32005 

Postcode:  6374 JA     Woonplaats: Landgraaf 

Land:         Nederland     Incassant ID: NL10ZZZ140739480000 

Kenmerk machtiging: ……………………………… (lidnummer in te vullen door UOW ’02) 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan UOW ’02 doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

contributie/strafzaken en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van UOW ’02. U verklaart daarnaast de privacyverklaring en 

het fotoprotocol van UOW ’02 te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.  

Naam: ………………………………………………………………………. 

Rekeningnummer IBAN: ………………………………………………….. 

Bic nr.: ………………………………………………………………………. 

Plaats en datum: …………………………………………   Handtekening: …………………………….. 
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER 

    

https://www.sportclubirene.nl/privacy-beleid/


 

                               
 

 
 
 
 

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele 
Europese Unie (EU). Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op 
te komen bij de verwerking van hun gegevens. UOW '02 hecht uiteraard veel waarde aan de 
beveiliging van uw privacy, de bescherming van uw persoonsgegevens en acht het van 
essentieel belang dat alle persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt. UOW '02 
wil transparant en duidelijk zijn over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. 
Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy en die van de kinderen te waarborgen en gaan 
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. UOW '02 heeft om die reden een 
privacyverklaring opgesteld en daarnaast een fotoprotocol voor het plaatsen en gebruik van 
beeldmateriaal zoals foto’s en video’s door de vereniging. In het fotoprotocol kunt u de regels 
lezen, waaraan UOW '02 zich houdt als het gaat om beeldmateriaal van onze leden, 
begeleiders en andere betrokkenen. De privacyverklaring en het fotoprotocol zijn te 
raadplegen via de website van UOW '02. U kunt hiervoor ook gebruik maken van 
onderstaande links. 
 

 UOW ’02 Privacyverklaring:  
https://www.uow02.nl/upload/documents/UOW'02_Privacyverklaring_def(1).pdf  
 

 UOW ’02 Fotoprotocol: 
https://www.uow02.nl/upload/documents/UOW'02_Fotoprotocol_def.pdf 
 
 

 
4 februari 2019 
 
Bestuur UOW ‘02 
 

https://www.uow02.nl/upload/documents/UOW'02_Privacyverklaring_def(1).pdf
https://www.uow02.nl/upload/documents/UOW'02_Fotoprotocol_def.pdf

