INSCHRIJFFORMULIER V.V. BLIJA
Graag een recente pasfoto meeleveren met dit inschrijfformulier.
Voornamen:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Bank nummer (IBAN):
Aan het lidmaatschap van de V.V. Blija zijn de volgende voorwaarden verbonden:
(zie ook onze privacy regels*)
Het is verplicht om een heel seizoen contributie te betalen.
Het seizoen duurt van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019.
De contributie dient bij voorkeur te worden betaald door middel van automatische
incasso. Opzegging van het lidmaatschap dient vier weken (voor 1 juni) voor het einde
van het seizoen schriftelijk aan de penningmeester/ledenadministrateur kenbaar te
worden gemaakt.
Lidmaatschap van de V.V. Blija houdt in dat alle afspraken, welke zijn gemaakt met
leiders en trainers over het meedoen van trainingen en wedstrijden, moeten worden
nagekomen. Bij verhindering dient dit tijdig te worden gemeld bij de leider of trainer.
Boetes opgelegd door de KNVB aan het lid worden door de KNVB in rekening gebracht
aan de vereniging. V.V Blija zal deze boetes d.m.v. automatisch incasso declareren bij
het betreffende lid.Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging
aan V.V Blija om van zijn of haar [giro-]rekening bedragen af te schrijven wegens contributiebetalingen en declaratie van boetes van de KNVB. Tevens geeft ondergetekende toestemming zijn of haar pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het
vervaardigen van de KNVB spelerspas door Sdu identification en gedurende de geldigheid van de spelerspas te bewaren.
Handtekening:
Handtekening ouder bij minderjarigheid:
Plaats en datum:

Op het sportcomplex V.V. Blija worden tijdens wedstrijden, trainingen en evenementen zo nu en dan
foto's gemaakt voor publicatie op de website van de vereniging, in de kantine en eventueel op verschillende social media. Wanneer u of uw kind lid wordt van de vereniging, gaat u hiermee akkoord.
Alleen als mensen schade op kunnen lopen door foto's, kunnen deze eventueel aangepast worden.
Natuurlijk kunnen wij wel rekening houden met wensen van spelers, laat dit even weten als er foto's
gemaakt worden.
Gegevens welke wij van u vragen ten behoeve van het lid worden van de vereniging, zijn noodzakelijk
voor onze ledenadministratie. Deze gegevens zullen niet onnodig met derden worden gedeeld. Na
afmelding van uw lidmaatschap en verwerking van eventuele openstaande zaken zullen deze gegevens niet worden bewaard.

