G.K.V. Ons Clubje
Accommodatie
Ekersdijk 210
Enschede
Postadres

Bentstraat 49
7532 BA Enschede

Email
Website

secretariaat@gkv-onsclubje.nl
www.gkv-onsclubje.nl

Aanmeldingsformulier G.K.V. Ons Clubje
Hierbij verklaar ik Spelend/niet Spelend/Steunend lid te worden van G.K.V. Ons Clubje vanaf
datum: __ - ___________ - 20__

Voorletters:_____ Roepnaam:_____________ Achternaam:______________________ M/V
Geboortedatum: __ - __ - ____

: ___________ : _____________________________

Adres: _________________________ PC: ___ __ Woonplaats: _____________________
Hierbij verklaar ik dat ik wel/geen toestemming geef voor het plaatsen van foto’s van mijn
kind/mijzelf op de Website, Nieuwsbrief, Social media en alle overige officiële documenten
van G.K.V. Ons Clubje. (Als u geen toestemming geeft, dan ook een recente foto inleveren)

Ondergetekende verplicht zich contributie te betalen over het gehele boekjaar van 1juli t/m 30 juni. Het bij
ondergetekende bekend dat er geen restitutie plaatsvindt bij tussentijds stoppen en er contributie betaald
dient te worden tot het eind van het lopende boekjaar.
G.K.V. Ons Clubje gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, deze zullen slechts gebruikt worden voor de
verenigingsadministraties en die van de KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond). Regels m.b.t. privacy
staan vermeldt op onze Website www.gkv-onsclubje.nl.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn leidend voor alle leden van G.K.V. Ons Clubje.
G.K.V. Ons Clubje toetst het kader dat zich bezighoudt met onze jeugd op goed gedrag (VOG).
Voor het draaiende houden van onze vereniging zullen wij u vragen en inplannen voor vrijwilligerswerk binnen
de vereniging. Wij gaan ervan uit dat u daarmee instemt.
Hebt u eerder gekorfbald? Zo ja, bij welke vereniging en wanneer?

Vereniging: __________________________ te _______________________
Lid nummer: _______ (indien bekend)

Van ______ tot ______ (indien bekend)

Wij verzoeken u een (verplichte) machtiging in te vullen voor automatische incasso van de contributie en dit
document af te geven aan de trainer/coach van u of die van uw kind.
Hierbij machtig ik G.K.V. Ons Clubje de verplichte maandelijkse contributie van mijn rekening te innen.
Ibannummer/Rekeningnummer: _______________________________________________

Naam rekeninghouder: ________________________________________________________

Handtekening:

_________________

Indien minderjarig, handtekening ouder of voogd:

_______________________

*** Voor vetgedrukte teksten geldt, doorstrepen welke niet van toepassing zijn.
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