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V.V. Oliveo    Opgericht 2 juli 1930 
 

Aanmeldingsformulier 2021/2022 
(graag voor- en achterzijde volledig invullen en ondertekenen) 

 

Achternaam : ………………………………..             Voorletters  : ……………………..........     □ Man / □ Vrouw     

 

Roepnaam   : ………………………………..            Geb. Datum : …………………………...  

 
Straat/nr : …………………………………….            Postcode     : …………………….......... 
 
Tel.nr.(vast) : ………..-……….....................            Woonplaats : ………………………………..              
  
Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1 

Naam:……………………………………..  E-mailadres:……………………...............................    06- ………….………. 
 
Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2 

Naam:……………………….…………….  E-mailadres:……………………...............................    06- …………….……. 
 
Contactgegevens speler 

E-mailadres:……………………...............................    06- …………….……. 
 
 
Aanmelden voor: 

□ Senior veldvoetbal Za/Zo* 

□ Senior 7 tegen 7 

□ Zaalvoetbal 

□ G-voetbal 

□ JO19 (2003/2004) 

□ JO17 (2005/2006) 

□ JO15 (2007/2008) 

□ JO13 (2009/2010) 

□ JO11 (2011/2012) 

□ JO9 (2013) 

□ JO8 (2014 of later) 

 

 
Indien u al weet in welk team u (of uw kind) gaat spelen, vul hier dan het Oliveo-team in: ………….. 
 
Aanmelding als spelend lid: 

Is de speler de afgelopen drie jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging?       □Ja / □Nee 

 
Indien Ja: Welke vereniging: ……………………………………...   Welk elftal: ……… 
 
   Wat is de KNVB-relatiecode: ………………………… 
 
Spelerspas KNVB: Aub een (digitale) pasfoto mailen aan ledenadministratie@oliveo.nl 
 (niet van toepassing voor spelers geboren in 2011 of later) 

 
Oliveo is een vereniging van en voor leden. Oliveo zal een beroep op ouders doen voor vrijwilligerswerk. 
Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende functie: 

□ Ondersteunend aan een team (bv Teamleider, trainer, scheidsrechter/grensrechter) 

□ Ondersteunend aan de vereniging (bv toernooien, commissiekamer, management) 

□ Kantinedienst; 

□ Ondersteunend aan de redactie voor bv Nieuwsbrief/website/fotografie 

□ Onderhoud accommodatie, specialisme: ………… 

 
Sponsoring 
Bent of kent u iemand die het team (van uw kind) wilt sponsoren? Of wilt u meer informatie ontvangen over 
sponsoring bij Oliveo? Kruis dit hieronder dan aan, wij nemen contact met u op! 

□ Ja, ik ben of ken iemand die geïnteresseerd is in sponsoring bij Oliveo.  

mailto:ledenadministratie@oliveo.nl
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Machtiging 
 
Naam van de speler die ingeschreven wordt: …………………………………………………….. 
 

Betalingsgegevens 
Om uw persoonlijke incassomachtiging voor de contributie, huur kleding en/of boetes in orde te maken, hebben wij 

uw bankrekeningnummer nodig. 

 

Ondergetekende verleent hierbij, tot schriftelijke wederopzegging, machtiging aan V.V. Oliveo om van zijn/haar 
bankrekening automatisch een bedrag af te schrijven voor contributie, huur kleding en/of boetes. 
 
 

IBAN-nummer*:                   

    

Ten name van:  Handtekening: 

    

   

        (voor junioren één der ouders/verzorgers) 

 

Beeldmateriaal 
Via onze website en social mediakanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van  

V.V. Oliveo. Hiervoor maken we eventueel gebruik van foto’s en video’s.  

□ Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik of mijn kind mogelijk te zien zijn.  

 

 

 
Dit formulier na invulling en ondertekening (met eventuele begeleidende formulieren) inleveren bij of opsturen naar:
 Ledenadministratie Oliveo 
 Tav Theo Storm 
 Louise de Colignystraat 25 
 2641 GX Pijnacker 
Of als pdf mailen naar: ledenadministratie@oliveo.nl 
 
 
 
 
Bedankt voor uw aanmelding! Veel plezier bij Oliveo 
Voor vragen of opmerkingen over de inschrijving kunt u een mail sturen naar secretaris@oliveo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij lidmaatschap van de vereniging wordt je ook lid van de KNVB. Oliveo zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de bond (KNVB). 
Je gegevens worden door VV Oliveo met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap 
registreren we in onze ledenadministratie en Sportlink, de administratieve applicatie van de KNVB. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) 
van toepassing. Op www.oliveo.nl/privacy vind je het Privacy Statement van VV Oliveo.  

mailto:ledenadministratie@oliveo.nl
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