AANMELDINGSFORMULIER
LIDMAATSCHAP S.V. SEROOSKERKE
M/V

Achternaam
Voorletters/Voornaam
Geboortedatum
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Activiteit waaraan wordt deelgenomen
Ik betaal via factuur/ automatische
incasso*

IBAN-nummer:

Ik wordt jaarlid/ik koop een strippenkaart
De contributie bij SV Serooskerke bestaat uit een verenigingscontributie en een bondscontributie
van de KNGU. Deze worden beide apart vermeld op de contributiekaart.
Als sportvereniging dragen wij bondscontributie af aan de KNGU. Dit maakt het mogelijk dat
onze sporters mee kunnen doen aan wedstrijden en demo’s en dat leiding en leden verzekerd zijn
tijdens de lessen.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. De contributie wordt berekend vanaf
het kwartaal waarin men zich opgeeft. De contributie dient per jaar of, bij tussentijdse
aanmelding als lid, over de resterende kwartalen te worden voldaan. Bij een nieuw lidmaatschap
wordt eenmalig €7,50 aan administratie/inschrijfkosten gerekend. Afmelden als lid kan alleen
schriftelijk of per e-mail: svsledenadm.penningmeester@gmail.com
* bij groepslessen is automatische incasso verplicht.

Datum: ……………………

Handtekening aanvrager/ster
Ouder/Voogd (bij minderjarigen
……………………………………
www.svserooskerke.nl

SportVereniging Serooskerke

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag een nota kunnen toesturen voor de
contributie en informeren middels een nieuwsbrief over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen
en dergelijke. Ook willen we soms ook foto’s en filmpjes op de website of social media plaatsen. Met dit
formulier vragen wij uitdrukkelijk toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik <NAAM>
(verder: ondergetekende) SPORTVERENIGING
SEROOSKERKE (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging tevens toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
Het mij toesturen van relevante informatie over activiteiten van de vereniging per e-mail.
Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website en/of social media
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming 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
….
…………………………………………………………………………………………

www.svserooskerke.nl

