VOETBALVERENIGING S C H A R N
Postbus 4298
–
email: secretariaat@scharn.nl

6202 WC

Maastricht  043 - 3622210
website : www.scharn.nl

AANMELDINGSFORMULIER
IN BLOKLETTERS INVULLEN S.V.P.
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land:

Telefoon:

Gegevens
verbergen?

Mobiel:

Ja / Nee**

E-mailadres:

Geslacht:

Man / Vrouw**

Geboortedatum*:

* Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
** Doorhalen wat niet van toepassing is; wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de ledenlijst van vv
Scharn mag gebruiken. Alleen personen binnen de vereniging die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, de
begeleiding van het team en de ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s):
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s)
Naam:

Telefoon:

E-mailadres:

Betalingsgegevens:
Om je persoonlijke incassomachtiging voor de contributie in orde te maken, hebben we je rekeningnummer nodig.
Pas als je daadwerkelijk lid wordt zullen we overgaan tot incasso van de contributie.
IBAN-nummer*:
BIC-code:

Ten name van:

Handtekening:

De contributie wordt in één keer / in 4 termijnen geïncasseerd (omcirkel je keuze)

Opzegging:
Stopzetten van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk via het Secretariaat vv Scharn: Postbus 4298,
6202 WC Maastricht of e-mail: ledenadministratie@scharn.nl. Opzegging dient te geschieden voor 1 juni van het
lopende jaar, anders wordt het lidmaatschap voor één jaar gecontinueerd.

Beeldmateriaal:
Er worden pasfoto’s van jou of van je zoon of dochter gemaakt. Deze zijn ten behoeve van de teampagina’s op
onze website, www.scharn.nl. Als je geen bezwaar hebt tegen publicatie hiervan dan kun je dit hieronder
aangegeven.
Ik heb geen bezwaar tegen publicatie van foto’s en of video’s waarop ik mogelijk te zien ben
Akkoordverklaringen:
Ik verklaar:
akkoord te gaan met de Privacyverklaring welke te vinden is op de website, www.scharn.nl
toestemming te geven om het mobiele telefoonnummer te gebruiken voor communicatiedoeleinden
toestemming te geven om via e-mail benaderd te worden door de vereniging

Tot slot:
Wil je nog iets kwijt of zijn er (medische) zaken waar wij rekening mee moeten houden? Die kun je hieronder kwijt.
Dit is overigens geen verplicht veld.

Je gegevens worden door vv Scharn met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren
we in Sportlink, de administratieve applicatie van vv Scharn. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing. Op www.scharn.nl/privacy vind je
het Privacy Statement van vv Scharn. Via onze ledenadministratie heb je te allen tijde toegang tot jouw gegevens.

