Aanmeldingsformulier Aspirant-Lid s.v. DFS afd. Voetbal seizoen 2018-2019
Hierbij meld ik mij aan als lid van s.v. DFS,

Categorie
Senioren
Junioren
Pupillen
Minipupillen
Kabouters
Niet spelend bondslid
Donateur

Per maand
(incasso)
€ 18,00
€ 15,00
€ 13,75
€ 9,50
€ 0.00
€ 11,50
€ 10,00

Kwartaal
(incasso)
€ 54,00
€ 45,00
€ 41,25
€ 28,50
€ 0.00
€ 34,50
€ 30,00

Halfjaar
(incasso)
€ 105,00
€ 90,00
€ 82,50
€ 57,00
€ 0.00
€ 69,00
€ 60,00

Jaar
(factuur)
€ 236,00*
€ 200,00*
€ 185,00*
€ 134.00*
€ 9,50
€ 138,00
€ 120,00

* Inclusief € 20 administratie / inschrijfkosten kosten per jaar.
Deze kosten worden in twee termijnen(november en mei) geïncasseerd.
Zijn er meerdere jeugdleden in de leeftijd van 0-18 jaar uit één gezin lid dan wordt er maar voor één kind
administratiekosten berekend.
Betaling van de contributie ALLEEN MOGELIJK VIA AUTOMATISCHE INCASSO OF FACTUUR
U dient hiervoor een ingevuld machtigformulier samen met aanmeldingsformulier in te leveren

Personen van 16 jaar en ouder dienen een kopie van een legitimatie bewijs in te leveren .
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 15 juni schriftelijk of per email door de ledenadministratie te zijn ontvangen.

Bij tussentijdse beëindiging bent u verplicht de resterende contributie tot en met 30 juni het jaar daarop volgend te voldoen.
Ik ga akkoord met het bovenstaande
Achternaam: ______________________________________

Voorletters: ____________

Roepnaam: _________________

Adres: _________________________________nr._________

Postcode: ______________

Woonplaats: _________________

Geboortedatum:____________________________________

E-mailadres: __________________________________________

Telefoonnummer: ___________________________________

Mobiel nummer:_______________________________________

M/V*

U wordt als lid geacht op de hoogte te zijn van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van s.v. DFS. Deze zijn te vinden op de website
https://voetbal.svdfs.nl/downloads/
HANDTEKENING: ___________________________

Handtekening ouder/voogd: ______________________________

Datum:___________________________________

Plaats:________________________________________________

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. s.v. DFS zal met de gegevens in het
aanmeldings-en machtigingsformulier omgaan zoals het in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is omschreven.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden. Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan
derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk
verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
U kunt de ondertekende formulieren sturen naar : sv DFS, Van Maanenstraat 1, 4043 GA te Opheusden of mailen naar

ledenadministratie@svdfs.nl
Met het ondertekenen van dit formulier stemt u in met het privacy beleid zoals is gepubliceerd op onze Website

Machtiging - Doorlopend/periodiek

S€PA

Incassant: s.v. DFS
In cassant ID: NL98ZZZ110518340000
Adres: Van Maanenstraat 1, Postcode : 4043 GA, Plaats: Opheusden Land: Nederland
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan s.v. DFS om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, boetes en administratie
kosten* KNVB en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
s.v. DFS.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
*Alleen van toepassing op KNVB leden

Naam lid :__________________________________
Naam Ondergetekende:________________________
Adres: _____________________________________
Postcode / plaats:__________________________
Land:__________________
Bankgegevens ondergetekende
Rekeningnummer (IBAN): _______________________________
Type machtiging * : Doorlopend incasso per maand.
Periodieke incasso jaarcontributie ( wordt geëind in de maand oktober).
Factuur jaar contributie ( worden verzonden in de maand september).
* Omcirkelen wat van toepassing is.
Datum: _____________________________________

Handtekening: ______________________________

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. s.v. DFS zal met de
gegevens in het aanmeldings-en machtigingsformulier omgaan zoals het in de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) is omschreven.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is
om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
U kunt de ondertekende formulieren sturen naar : sv DFS, Van Maanenstraat 1, 4043 GA te Opheusden of mailen naar
ledenadministratie@svdfs.nl
Met het ondertekenen van dit formulier stemt u in met het privacy beleid zoals is gepubliceerd op onze Website.

Toestemmingsverklaring sv DFS
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 INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen wij u
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te mogen gebruiken.
Met dit formulier geef ik, ondergetekende, sv DFS toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geeft de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
 Publiceren van bijvoorbeeld mijn wedstrijduitslagen of speelschema´s op INTERNET, APPS,
SOCIAL MEDIA. (Deze gegevens worden mogelijk wel zelfstandig door de bond gepubliceerd.
De vereniging staat daar buiten.)
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op INTERNET, APPS, SOCIAL MEDIA,
Club TV
 Het opnemen van mijn (pas-, team-) foto in het smoelenboek:
□ OP DE WEBSITE
□ OP DE VOETBAL APP
□ OP CLUB TV
□ IN DE KANTINE
 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld
een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 De vereniging vraagt van u de volgende gegevens: voornaam, naam, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kopie ID, foto en bankgegevens.
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 ….………………………………………………………………………………………………………………………
U kunt de ondertekende formulieren sturen naar : sv DFS, Van Maanenstraat 1, 4043 GA te Opheusden of mailen naar
ledenadministratie@svdfs.nl
Met het ondertekenen van dit formulier stemt u in met het privacy beleid zoals is gepubliceerd op onze Website

