Aanmeldformulier

Verzoek tot toelating als lid (donateur) van VSV Vreeswijk
Gewenste categorie aankruisen:
Niet spelend

:

 Niet spelend lid

 Donateur

Veldvoetbal
:
 Senioren Zondag
		
 Jeugd jongens

 Senioren Zaterdag
 Jeugd meisjes 		

Zaalvoetbal

:

 Senioren Dames

Naam *

: 											

Voorna(a)m(en) *

:

Roepnaam *

:

Geboortedatum *

:										

Adres *

:

 Senioren Heren

 Senioren Dames
 35+ Heren

M/V

(DD-MM-JJJJ)

Postcode / Plaats * :
Telefoonnummer * :
Mobiel *

:

E-mail *

:

IBAN nummer *

:

U-pashouder *

: Nee / Ja (Inkomensafhankelijke kortingspas; voor voorwaarden zie www.u-pas.nl)

* Verplicht in te vullen

Vorige vereniging
 hij/zij was lid van veld / zaal vereniging :
tot 				

(DD-MM-JJJJ)

 ik ben nog steeds lid van veld / zaal vereniging:
 Mijn KNVB lidnummer is: 			

, maar meld me hierbij aan bij de veld / zaal afdeling van vsv Vreeswijk.

Met de invulling en ondertekening van dit formulier is VSV Vreeswijk gemachtigd de verschuldigde lidmaatschapgelden, éénmalig inschrijfgeld en
eventueel vermeerderd met boetes (gele- en rode kaart) welke zijn opgelegd door de KNVB, periodiek per automatische afschrijving van eerder genoemd
rekeningnummer af te schrijven **

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld.
Datum:					Handtekening:
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* Ondertekening jonger dan 18 jaar.
Indien de aanvrager nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt dan ook hieronder in te vullen door ouder(s) of
verzorger(ster)(s).
Ondergetekende :
verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen de aanvraag tot lidmaatschap van Voetbalvereniging VSV Vreeswijk.
Aldus naar waarheid ingevuld.
Datum:					Handtekening:
Op woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u het formulier in de bestuurskamer inleveren (of maak een afspraak via
ledenadministratie@vsvvreeswijk.nl) inclusief:
• een pasfoto (met op de achterkant de naam) is nodig vanaf de D pupillen
• kopie van het identiteitsbewijs
Naam vertegenwoordiger VSV:			Handtekening

Betalingen
 automatische incasso, 3x per jaar in juli, oktober en januari (vul hieronder de machtiging in)
 per U-pas (lever daarvoor een kopie van de pas in of zend hem naar sportlink@vsvvreeswijk.nl)
Het inschrijfgeld wordt gelijk met de eerste betaling geïncasseerd, voor jeugdleden is dat € 5,00 en voor senioren is dat € 7,50.
Door het aangaan van het lidmaatschap bij VSV Vreeswijk meldt u zich ook aan voor het uitvoeren van
vrijwilligerstaken voor de club (voor jeugdleden geldt dit voor de ouders).

** Wet Bescherming Persoonsgegevens (Privacywetgeving)
De Wet Bescherming Persoonsgegevens regelt de rechten van degene wiens gegevens op een of andere manier worden verwerkt en legt plichten op aan
degene, die dergelijke gegevens verwerkt. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is, dat iemand moet weten wat er met zijn gegevens wordt gedaan.
Concreet betekent dit, dat de gegevens van het lid in het ledenbestand van de club worden opgenomen in verband met de verenigingsactiviteiten, maar ook
om het lid te kunnen bereiken voor mededelingen en voor de vaststelling en de inning van de contributie.
De gegevens vermeld op dit aanmeldformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De
adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsor- activiteiten of andere marketing- of reclameacties en
onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en
verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van o.a. KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met
onderzoeksactiviteiten.
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Naam incassant			

: Vreeswijkse Sportvereniging Vreeswijk

Adres incassant			

: Helmkruid 3

Postcode / Plaats		

: 3434 CT Nieuwegein

Land				: Nederland Incassant ID : NL52ZZZ404782340000
Kenmerk machtiging		

:

Reden betaling			

: Contributies, inschrijfgeld en eventueel boetes

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vreeswijkse Sportvereniging
Vreeswijk om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank. Dit betreft periodieke betalingen van contributies,
eenmalig inschrijfgeld en eventueel vermeerderd met boetes (gele- en rode kaarten) welke zijn opgelegd door de KNVB.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@
vsvvreeswijk.nl of deze afschrijving laten terugboeken neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
In te vullen door de geïncasseerde:
Naam				:
Voorletters			

:

Adres				:
Postcode / Plaats		

:

Land				:
Rekeningnummer(IBAN)

:

Plaats				:

Handtekening 		:
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