AANMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP VV ZWENTIBOLD1
Achternaam:

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

Roepnaam:

…………………………………………………………….

Voorletters:

…………………….

Nationaliteit:

Geboortedatum:

…………..………...

Geboorteplaats:

Straat:

…………………………………….…………

Postcode:

…………………....

Plaats: ………………………………………………….….……

Telefoon:

……………………

Mobiel: …………………………………………….……………

2

E-mail :

M/V

……………………….………….…………….
………….……………………………
Huisnummer:

………..…………..

…………………….…………………………………………………………………….

Voor jeugdleden tot en met 16 jaar verloopt de communicatie via de ouders / verzorgers, iedere ouder /
verzorger kan zijn eigen gegevens laten registreren:
Telefoon ouder 1

………………… …

E-mail ouder 1:…….…….…………..………………………….

Telefoon ouder 2

……………………

E-mail ouder 2:…………………………………….…………….

Ik geef toestemming voor:

O3

het nemen van en publiceren op de site en sociale media van (sfeer)foto’s m.b.t. teamactiviteiten;

O

het opnemen van mijn noodzakelijke gegevens in de team-app;

O

het communiceren d.m.v. e-mail (voornamelijk);

O

het op de site plaatsen van teamindelingen en resultaten.

Zijn er omstandigheden waarvan wij op de hoogte moeten zijn?4
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Alle gegevens worden conform de AVG-wet vertrouwelijk behandeld. Verleende toestemming kun je te allen
tijde wijzigen door dit kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Dit kan schriftelijk of per e-mail.
Naam:

……………………………………

Datum: ………………………………………………..

Handtekening: …………………..……………….

Plaats: ………………………………………………..

1
2

Voor onze privacy policy verwijzen wij u naar onze website VVZwentibold.nl

Formulier volledig invullen, e-mail adres is verplicht in verband met aanmelding bij de KNVB, en inleveren bij de ledenadministratie of
mailen maar: ledenadministratie@vvzwentibold.nl
3
s.v.p. aankruisen als dat van toepassing is
4
Deze vraag is bedoeld om de begeleiding met betrekking tot het voetbal beter te kunnen organiseren in het belang van de
betrokkene.

MACHTIGING VOOR INCASSO5
Achternaam:

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

Roepnaam:

…………………………………………………………….

Geboortedatum:

…………..………...

M/V

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan VV Zwentibold om de
contributiebedragen en overig verschuldigde bedragen af te schrijven van:
IBAN rekeningnummer: ……………………………………...…………………………………………………………..
Ten name van:.

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

O

Afschrijving in een keer, voor aanvang van de competitie

O

Afschrijving in twee keer, de eerste termijn voor aanvang van de competitie en de
tweede termijn gedurende de eerste seizoenshelft

O

Berichten over contributie en incasso ontvang ik via de mail

Ondergetekende ontvangt minstens 4 dagen voor afschrijving hiervan bericht.

Naam:

……………………………………

Datum:

………….…….………………………..

Handtekening: …………………………..……….

Plaats:

…………………..……………………..

5

zowel het aanmeldformulier als de machtiging ondertekenen

