Formulier inleveren of
opsturen naar:
Geralde Koster
(ledenadm. ASVD Korfbal)
Beiersgulden 12
8253 DT Dronten
0321 – 313449
ledenadministratie@
asvdkorfbal.nl

Aanmeldingsformulier
Korfbalvereniging ASVD
Opgericht te Dronten 23 november 1964
KvK te Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere 40656294
IBAN: NL92 RABO 0348 1690 35 BIC: RABONL2U
Incassant ID: NL68ZZZ406562940000

Persoonlijke gegevens:
Achternaam + voorletters:______________________________________________________________________
Roepnaam :______________________________________________________________________________________
Geb.datum :____________________________________________________

Geslacht: 0 man 0 vrouw

Adres :___________________________________________________________________________________________
Postcode :____________________________________ Woonplaats: ____________________________________
Telefoonnr. :_________________________________ 06 nr.: ___________________________________________
E-mailadres :_____________________________________________@_____________________________________
(IBAN) Rekeningnummer : ____________________________________________________________________
BIC code:___________________________________ Tenaamstelling rekening:

_________________________________

(IBAN en BIC code kunt u vinden door uw rekeningnummer in te voeren op een IBAN converter website. (bijv. www.iban-converteren.nl)

Betalingsconditie: maandelijks

Overige gegevens:
Datum aanmelding :____________________________________________________________________________
Bent u reeds eerder lid geweest van een korfbalvereniging? 0 Ja 0 Nee
Zo ja, bij welke vereniging?:_______________________ In welke periode: ________________________
Hoe bent u in contact gekomen met ASVD Korfbal? ________________________________________
Eventuele vragen/opmerkingen: ______________________________________________________________

Opmerking aan ouders /verzorgers: Wedstrijdkleding wordt op basis van huur verstrekt door de vereniging. Koop geen wedstrijdkleding!
Bij ondertekening neemt u tevens nota van het feit dat de contributie vooraf verschuldigd is. U ontvangt géén rekening. Betaling is alleen mogelijk via
machtiging voor incasso. (Bij toch eventuele andere wijze van betaling worden u € 2,50 extra administratie kosten in rekening gebracht). Bij vragen over
een afschrijving kunt u contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@asvdkorfbal.nl).
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend vóór 15 juni voor het lopende seizoen. Bij tussentijdse opzegging is de contributie verschuldigd tot einde
van het seizoen en is restitutie alleen bij hoge uitzondering mogelijk.
Als lid dient u zich op de hoogte te stellen van het huishoudelijke reglement en de statuten van onze vereniging en hierna te handelen (Art.10 van de
statuten). De statuten en het huishoudelijke reglement zijn te lezen op de website www.asvdkorfbal.nl .
U bevestigt als ouder/verzorger tevens behulpzaam te zijn met het vervoeren van jeugdleden naar uitwedstrijden of hier financieel in bij te dragen.
Doorlopende machtiging:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ASVD Korfbal om met ingang van de
bovenstaande aanmeldingsdatum bedragen van zijn of haar rekening af te schrijven wegens contributie ASVD-korfbal.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Datum:_____________________________

Handtekening:_________________________________________________
(bij minderjarigen handtekening ouder/verzorger)

Dit ondertekende formulier bij het bovenstaande adres retourneren. Let op blad 2!

Pasfoto
inleveren, of
mailen naar
ledenadminis
tratie@asvdk
orfbal.nl

ASVD-KORFBAL

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten,
verenigingswerk, nevenactiviteiten, vergaderstukken en dergelijke.
Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet en social media plaatsen.
Verder willen we uw gegevens gebruiken in de whatsapp groep van uw team.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
(Deelname is niet verplicht (m.u.v. de foto voor Sportlink), deelname vergemakkelijkt het verenigingswerk. Niet deelnemen
kan betekenen dat u informatie mist.)
Met dit formulier geef ik ……………………………………………………………………………………………………………………………………
(verder: ondergetekende) aan ASVD-Korfbal (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
 Mij benaderen voor sportieve en andere activiteiten van ASVD-Korfbal en/of het KNKV.
 Mij benaderen voor sportieve en andere activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.
 Het opnemen van mijn naam in de teamsamenstelling op de website en in wedstrijdverslagen.
 Het opnemen van mijn foto in:
 IN SPORTLINK (verplicht voor deelname aan wedstrijden!)
 OP DE TEAMFOTO (ook op de website)
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij van wedstrijden en nevenactiviteiten, op de website, social
media, promotieflyers en in sportaccommodaties.
(Let op: als je dit niet wilt, moet je zelf ook aangeven dat je niet op de foto’s wilt komen te staan als er foto’s gemaakt
worden.)
 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. (Dit kan via een mail aan ledenadministratie@asvdkorfbal.nl )
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: ………………………………………………………………………………………….………………………………
Meer informatie in de Privacyverklaring ASVD-Korfbal op www.asvdkorfbal.nl

