
 

 

Waarom een pasfoto? Alle spelende 
KNVB-leden moeten vanaf het seizoen 

2006/'07 beschikken over een 
spelerspas, uitgezonderd 1

e
 jaars E en 

F spelers. De pas is voorzien van 
naam en een pasfoto. Zonder pas kun 
je geen wedstrijden spelen. Dus een 

pasfoto is beslist noodzakelijk. 
 

Met het ondertekenen van dit formulier geef 
je de KNVB toestemming je pasfoto en 

persoonsgegevens te gebruiken voor het 
vervaardigen van de KNVB-Spelerspas 
door Sdu Identification en gedurende de 

geldigheid van de spelerspas te bewaren. 

Fit Boys Inschrijfformulier  

 
Bij het invullen van dit inschrijfformulier zijn de volgende zaken van belang/van toepassing: 
• Voor jeugdleden tot 16 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen. Voor leden vanaf 16 

jaar is het noodzakelijk een ID-nummer door te geven (nummer op paspoort, ID-kaart, rijbewijs, e.d.). Alleen 
een VOLLEDIG ingevuld formulier zal in behandeling worden genomen. 

• Met het ondertekenen van dit formulier geeft dit (jeugd)lid te kennen de statuten van de cvv FIT Boys en het 
huishoudelijk reglement qua inhoud te kennen en na te leven en tevens het Technisch Jeugdplan te kennen en 
te onderschrijven (Statuten, huishoudelijk reglement en Technisch Jeugdplan zijn op te vragen bij het 
secretariaat (Boterbloem 31, Beilen, (0593) 542015) of op website.fitboys.nl (Algemene info, algemene info, 
documenten) 

• Ondergetekende verleent de cvv FIT Boys toestemming om beeld- (foto/video) en/of geluidsmateriaal van het 
lid te gebruiken op de website en/of in schriftelijk materiaal (bv. Folders) van de cvv FIT Boys. 

• Dit formulier dient bij de ledenadministrateur te worden aangeleverd (Maurits Beuling, Het Schut 1, 9411 ZW, 
Beilen). 

 

Naam: ____________________________________ 

Voorletters: ____________________________________ 

Tussenvoegsel: ____________________________________       pasfoto 

Straat: ____________________________________ 

Huisnummer: ______ 

Postcode: ____________ 

Plaats: ____________________________________ 

Telefoon: 0_____ - _____________ 

E-mail: ________________@__________________ 

Geslacht: M/V Geb.datum: ___ - ___ - _______ 

ID-Bewijs: ____________________________________ 

ID-nummer: ____________________________________ 

Overschrijving nodig: J/N Van welke vereniging: ____________ 
Geeft hierbij aan lid te willen worden van de cvv Fit Boys vanaf in 
principe 1 juli tot en met 30 juni van het lopende seizoen voor 
Veld   Zaal   Veld en zaal  
 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Fit Boys om per ingangsdatum 
kwartaal-contributiebedragen van 
 
Bank/gironr:      af te schrijven. 
 
 
Naam: 

Plaats: 

 
 

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u de cvv FIT Boys toestemming om uw gegevens te beheren 
en binnen de vereniging aan de daarvoor bevoegde en aangewezen personen te distribueren. 

Plaats:     Handtekening speler:  Handtekening ouder/voogd: 
______________________      (indien speler jonger dan 16 jaar is) 
Datum: 
_____ - _____ - _________  _________________  _____________________ 


