Ledenadministratie:
Margot de Zeeuw
Krekelveen 216
3205 RH Spijkenisse
0181-633599
ledenadministratie@olympia-spijkenisse.nl

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Naam:

M

V

Voornamen:							Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum: 						Plaats:
Telefoonnummer
Emailadres:
Voor welke categorie wilt u inschrijven?
spelend lid
trainingslid
kangoeroe
donateur
Heeft u eerder de korfbalsport beoefend:

ja

nee

Zo ja, bij welke vereniging en in welke team/klasse?
Welke reden(en) bestond(en) er bij u om van vereniging te veranderen?
Heeft u aan uw financiële verplichtingen bij uw vorige vereniging voldaan?
ja
nee
Op welke wijze bent u met onze vereniging in aanraking gekomen?
Zou u één of meer vrijwilligerstaken willen uitvoeren?
scheidrechter					trainer
bardienst wedstrijddagen*			bardienst trainingsavonden			
schoonmaak vloer kantine

anders:

* Verplicht voor spelende seniorenleden

Sportcomplex: Sportpark De Brug - Atletiekpad 5 - 3202 LM Spijkenisse
NL75 INGB 0002 8596 85 - NL04 RABO 0360 5052 36
Opgericht in 1958 bij Koninklijk besluit - 1964 ingeschreven bij K.v.K. te Rotterdam 40385770
Lid van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV)

z.o.z.

Alleen voor de ouders van jeugdleden: Bent u bereid enkele keren per jaar te helpen bij het
vervoer naar uitwedstrijden van uw zoon of dochter?
ja
nee

SEPA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Korfbalvereniging S.C.
Olympia om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de contributie
van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Korfbalvereniging S.C. Olympia.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassant-ID Olympia: NL15 ZZZ 4038 5770 0000

IBAN:
Ten name van:							
Handtekening:						Datum:
							Plaats:

Foto’s op website

De vereniging laat u via onze website en door de vereniging beheerde sociale media
foto’s en video’s zien van activiteiten. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens evenementen, trainingen en wedstrijden. Ook u of uw
kind kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen bij foto’s en video’s
geen namen van personen. Hieronder vragen we daarom uw toestemming voor het
gebruik van beeldmateriaal van u of uw kind. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en
video’s die door de vereniging, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen
dat anderen foto’s maken tijdens activiteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op,
maar wij gaan ervan uit dat een ieder ook terughoudend is bij het plaatsen van foto’s en
video’s op internet.
Ik geef toestemming om de hierboven bedoelde foto’s en video’s online te plaatsen.
Ik geef geen toestemming.

Persoonsgegevens

Bij inschrijving worden diverse van uw persoonsgegevens vastgelegd in de administratie
van Korfbalvereniging S.C. Olympia en van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond
(KNKV). Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het privacy statement,
opgenomen op de website van Korfbalvereniging S.C. Olympia, inzake de verwerking van
persoonsgegevens van u en/of uw kind.

Spelende leden dienen één pasfoto in te leveren. Graag tegelijkertijd met dit formulier.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één verenigingsjaar dat eindigt op
1 juli van ieder jaar.
Bij opzegging voor 1 april is contributie verschuldigd tot 1 juli van hetzelfde jaar.
Bij opzegging na 1 april is contributie verschuldigd tot 1 juli van het volgende jaar.
Voor nieuwe leden onder de 18 jaar, dient een ouder/voogd te ondertekenen.

Handtekening:						Datum:

