Aanmeldformulier lidmaatschap
Hiermee meld ik me aan als lid van algemene korfbalvereniging ’t Capproen te Hellevoetsluis.
Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam
Man / vrouw *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Mobiel nummer *
Email *
* = Gegevens met een * worden opgevraagd door de KNKV i.v.m. registratie in Sportlink. Dit doorgeven van
gegevens voldoet aan de AVG.
Ik heb:
0 Nog niet eerder gekorfbald
0 Eerder lid geweest van AKV ’t Capproen
(voortzetting oude lidmaatschap i.v.m. AVG voorjaar 2019)
0 Eerder gekorfbald bij …………………………………….. (clubnaam) onder bondsnummer ………………..
Bij inlevering graag direct ook bijvoegen:
0 Recente pasfoto (t.b.v. Digitaal Wedstrijd Formulier in Sportlink; wedstrijdpas)
0 Ondertekende privacyverklaring AVG (onder 16 jaar tekenen ouders / verzorgers voor akkoord)
0 Ondertekende toestemmingsverklaring AVG (onder 16 jaar tekenen ouders / verzorgers voor akkoord)
LET OP:
• Ondertekenaar dient minimaal 18 jaar te zijn, anders moeten ouders /verzorgers voor akkoord
ondertekenen.
• Contributie alleen te betalen via doorlopende incasso machtiging. Machtiging wordt u separaat
overhandigd/toegezonden.
• Lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één verenigingsjaar, het verenigingsjaar loopt van 1 juli
tot 30 juni van het jaar opvolgend. Bij schriftelijke opzegging, uiterlijk tot 31 mei, is contributie
verschuldigd tot 30 juni van hetzelfde jaar. Bij schriftelijke opzegging na 31 mei, is contributie
verschuldigd tot 30 juni van het volgend verenigingsjaar.
• Als competitie spelend lid van AKV ’t Capproen, wordt u ook automatisch lid van de KNKV. Aanmelding
en afdracht aan de bond gebeurd door AKV ’t Capproen.
• Ondertekenaar gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement.
• Als het formulier compleet is ingevuld wordt een kopie retour gezonden.
Datum:
Handtekening:

Welkom bij de club!

Invullen door AKV ’t Capproen:
•

Secretariaat:

Datum van ingang lidmaatschap:

•

Paraaf

Technische commissie:

Categorie

Paraaf

Welp / pupil / aspirant / junior / senior / recreant / niet-spelend lid
Gaat spelen in team:

•

Penningmeester:

Te betalen contributie via automatische incasso:

Paraaf

Contributie verschuldigd vanaf:

Automatisch incasso-formulier retour gestuurd naar nieuw lid (datum):

•

Kledingcommissie:

Kleding verstrekt: ja / nee

Paraaf

Na afhandeling van formulier kopie inschrijfformulier retour naar nieuw lid.

