Volleybal Sic Pugno
p.a. Coehoornstraat 17
4611 KN Bergen op Zoom
www.sicpugno.nl

rekeningnr: NL88 RABO 0138912947
incassant ID: NL61ZZZ402829550000

AANMELDINGSFORMULIER /TOESTEMMINGSVERKLARING/
MACHTIGING
Aanmeldingsformulier
Voorletters:

Roepnaam:

M/V

Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mobiel :
E-mailadres :
E-mailadres :

2e email adres eventueel beschikbaar voor ouders die de informatie op meer plekken willen ontvangen

Toestemmingsverklaring

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 de website of facebook van de vereniging
plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik …………………………………………………………………………………… (verder:
Ondergetekende)* Sic Pugno (verder: De Vereniging) toestemming om gegevens over mij te
verwerken.
Ondergetekende geeft De Vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen:
Publiceren van bijvoorbeeld foto's en/of filmpjes van mij op de website of facebook van de
vereniging.
Wanneer ik competitie speel, wordt mijn teamfoto (inclusief ikzelf) op de website van de
vereniging gepubliceerd. Hierbij zal mijn naam genoemd worden.
Mij gedurende onbeperkte tijd na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor
bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.
Mij gedurende mijn lidmaatschap kan benaderen voor activiteiten die De Vereniging organiseert
(voorbeelden (niet limitatief): beachvolleybaltoernooi, mixtoernooi, jeugdweekend)

Ik geef voor geen van bovenstaande punten toestemming.
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.
Voor de privacyverklaring van de vereniging kunt u terecht op www.sicpugno.nl.
Bovenstaand persoon meldt zich hierbij aan als lid van volleybalvereniging Sic Pugno.
Hij/Zij verklaart zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement, waarvan op aanvraag
een kopie kan worden verkregen bij de secretaris.

Plaats:
Datum:
Handtekening*:
*in geval van minderjarigheid dient een ouder/voogd mede te ondertekenen.

Machtiging

Het lidmaatschap kan per eerste van de maand aanvangen en eindigen aan het eind van een kwartaal.
Betaling van contributie vindt plaats door middel van automatische incasso. Door ondertekening geeft
u toestemming aan volleybalvereniging Sic Pugno om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening af te laten schrijven wegens contributieverplichtingen en uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
volleybalvereniging Sic Pugno. 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. Gelieve hierover tevens de penningmeester in te lichten via
financieel@sicpugno.nl
Momenteel bedraagt de contributie per kwartaal: € 43,50 (senioren) en € 34,50 (junioren) en € 28,50
(mini’s+speeltuin). Wijzigingen zijn voorbehouden per stemming tijdens de ALV-bijeenkomst.
Voor de competitie/spelerskaart zijn de volgende bedragen vastgesteld per seizoen:
€ 100,00 (senioren), € 80,00 (junioren) en € 35,00 (mini’s).
Voor de ORV-competitie is het bedrag van € 60,00 per seizoen vastgesteld.

Rekeningnummer (IBAN):
Op naam van:
Handtekening voor akkoord:

