Aanmeldingsformulier

Ondergetekende meldt zich aan als:
1. Dame / Heer

*

2. Kangoeroe / Spelend lid / Flexpool/ Niet spelend lid / Recreant / KombiFit / Donateur
(* doorhalen wat niet van toepassing is)
Familienaam:

Voorna(a)m(en):

Roepnaam:

Geboortedatum:

Straat:

Telefoonnummer:

Postcode:

Woonplaats:

E-Mail adres:
IBAN betaalinstelling:
t.n.v.:

te:

(betaling van de contributie geschiedt door automatische overschrijving, waarvoor een
machtiging is bijgevoegd. Deze machtiging dient samen met dit formulier te worden
ingediend bij de ledenadministratie.)
Van welke vereniging(en) bent u actief lid geweest?:
Vereniging
Sport
van
..................................
........................... ............
..................................
........................... ............

tot
............
............

Van welke vereniging(en) bent u thans nog lid?:
Voorgesteld als lid door:
Ondergetekende verklaart zich akkoord met –en te handelen naar- de door ZKV ‘De Meervogels’ gehanteerde
Gedragsregels zoals gepubliceerd op de website van de vereniging. (Bij minderjarigen is ook de handtekening
van ouders/verzorgers of voogd noodzakelijk).

Datum:

Handtekening lid:

...........

....................................... ..............................................

Handtekening ouder/voogd:

*

Uitsluitend in te vullen door de ledenadministratie
Lidnummer

Ingangsdatum

Datum binnenkomst ledenadministratie:

___-

KNKV-relatienummer
___-20__(datum)

Pasfoto’s
Bij dit formulier een pasfoto bijvoegen. Zonder pasfoto kan de aanmelding niet verwerkt
worden.
Inleveren en vragen
Dit formulier samen met het machtigingsformulier & toestemmingsverklaring inleveren op
het volgende adres:
Ledenadministratie ZKV ‘De Meervogels’
t.a.v. Wilma Spoorendonk
Buitenom 27
2711 JM – Zoetermeer
Voor verdere inlichtingen omtrent het lidmaatschap en aanmelding, kunt u contact
opnemen met Wilma Spoorendonk:
tel. 079-3512429
mail: ledenadministratie@zkvdemeervogels.nl

Contributies Z.K.V. De Meervogels
De laatste contributiebedragen en meer informatie over het lidmaatschap en contributie is
terug te vinden op de website via http://www.zkvdemeervogels.nl/contributie/.
Overige afspraken:
• De contributie wordt bij de aanvang van een maand middels automatische incasso
geïnd (verplicht).
• Het inschrijfgeld bij aanmelding bedraagt € 0,-.
• Bepalend voor de contributieberekening is de leeftijd op 1 oktober van het
verenigingsjaar.
• Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie
en alleen per 1 juli met een opzegtermijn van 4 weken.
• Voor aanmeldingen die ten behoeve van een nieuw seizoen gedaan worden geldt,
dat voor een heel seizoen (12 maanden) contributie verschuldigd is.
• Als automatische incasso van de contributie mislukt wordt overeenkomstig het
besluit van de jaarvergadering het verschuldigde bedrag verhoogd met € 8,-.
• Clubkleding kan worden aangeschaft via de op de club website aangegeven
kanalen. Zie www.zkvdemeervogels.nl
Elke aanmelding is onder voorbehoud en behoeft een akkoordverklaring door of namens het bestuur.

Machtigingsformulier

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Z.K.V. De Meervogels
om de gebruikelijke contributie maandelijks van zijn/haar rekening af te schrijven.
Lidnummer: ......

(Door de vereniging in te vullen)

Naam:

...........................................

Adres:

...........................................

Postcode:

.........

Woonplaats: ...................................
IBAN betaalinstelling:
..................................
Geboortedatum volmachtgever:
................................................

Datum:

Handtekening:

...............................

..................................

Bij minderjarigen dient dit machtigingsformulier te worden ondertekend door de
ouder/voogd
Machtigingsformulier invullen en samen met het aanmeldingsformulier inleveren

Z.K.V. De Meervogels 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 onze website & social media plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik Z.K.V. De Meervogels (verder: verenging) toestemming om gegevens
over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen:
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 & Social Media
kanalen van de vereniging.
Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek:
□ OP DE WEBSITE
□ VIA SOCIAL MEDIA KANALEN
□ IN DE KANTINE
Let op! De pasfoto die noodzakelijk is voor het wedstrijdformulier kan via de app worden
uitgeschakeld naar buiten toe indien gewenst. Dit is per gebruiker zelf in te stellen.
Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen
zodat andere leden mij kunnen benaderen (dit is momenteel nog niet aan de orde, maar
voor de toekomst).
Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor
bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

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

………………………………………………………………………………………..

