Aanmeldingsformulier
formulier nieuwe leden SC. Twijzel
Datum aanmelding:
Naam:

E-mail:

Geb.datum:

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Tel.nr:

Contributie regeling SC. Twijzel:
Betaling van contributie gaat via automatische incasso (zie
(
onderstaande machtiging)
Senioren (leden
leden vanaf 18 jaar of ouder):
Junioren (leden vanaf 13 t/m 17 jaar):
Pupillen (leden t/m 12 jaar):
Gezinslidmaatschap:
1.

2.

3.

€ 15,00 p/m
€ 10,00 p/m
€ 8,00 p/m
€ 25,00 p/m

Het gezinslidmaatschap geldt niet voor gezinsleden die uitwonend zijn of nog wel
thuis wonen maar een eigen inkomen hebben. Voor hen is afzonderlijke
contributie verschuldigd.
De verhoging van de contributie i.v.m.
i
het bereiken van een bepaalde
leeftijdgrens gaat in per eerste van de maand volgend op de maand waarin deze
leeftijd wordt bereikt.
Voor pupillen en voor dames is er gelegenheid zonder verdere verplichtingen een
periode van twee maanden mee te trainen. Wordt
Wordt na deze twee maanden
besloten door te gaan, dan hoeft pas vanaf dat moment contributie te worden
betaald.

De voetbalvereniging draagt een deel van de contributie inkomsten af aan de K
K.N.V.B.
Dit gebeurt op basis van het aantal geregistreerde leden bij aanvang van het seizoen.
seizoen De
afdracht aan de K.N.V.B. verminderd niet indien tijdens het seizoen het lidmaatschap
door leden wordt opgezegd. Dit is de reden dat de contributiebetaling
betaling geld
geldt voor het
gehele seizoen, van 1 juli tot 30 juni, en kan dus niet tussentijds worden beëindigd. Dit
voorkomt dat de club wel geld moet afdragen voor een bepaald
bepaald lid aan de KNVB, maar
van ditzelfde lid geen contributie
ontributie-inkomsten ontvangt.
Voor informatie over
ver hoe wij omgaan met de persoonsgegevens
persoonsgegevens verwijzen wij u naar
https://sctwijzel.nl/privacy-policy/
onze website – privacy policy; https://sctwijzel.nl/privacy
Daarnaast vragen wij u de toestemmingsverklaring gezamenlijk met het
aanmeldingsformulier
ier in te leveren.
MACHTIGING
Hierbij machtig ik, ondergetekende en volmachtgever, tot wederopzegging,
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Postcode & Woonplaats: ………………………………………………………………………………
Het bestuur (penningmeester) van Sportclub Twijzel maandelijks de speler
spelerscontributie
van bovenvermeld clublid te incasseren van onderstaand bank/gironummer:
bank/girorekening: ……………………………………… Handtekening:
dtekening: …………………………………………….
Getekend te ………………………………………..

d.d.

………..- ………….. – …......

Volmachtgever behoudt zich het recht voor, de incasso binnen 35 dagen terug te laten
boeken.

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA
plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ……………………………………………………………………………………… (verder::
ondergetekende) SC TWIJZEL (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:


Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op INTERNET, APPS, SOCI
SOCIAL MEDIA.



Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website en kantinerooster beschikbaar te
stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen
benaderen.



Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld
ijvoorbeeld een
reünie of bijzondere gebeurtenis.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte
angevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming
mming 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/voogd
….………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouder/voogd
….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

