Maarten Colbers
Het Wijdeveld 10a
7035 DN Kilder
0314-640557

Aanmeldingsformulier
Indien je lid wilt worden van onze vereniging verzoeken wij je dit formulier volledig in te vullen en samen met een
recente (pas)foto met herkenbaar gezicht op te sturen naar het volgende mailadres aanmelden@svkilder.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Maarten Colbers (zie gegevens rechtsboven).
Let op! Zowel voor de aanmelding, als de machtiging ondertekenen.

Persoons gegevens
Achternaam

Voorletters

Tussenvoegsel(s)

Geslacht

Roepnaam

M/V
Geboortedatum

Geboorteplaats

Identificatienummer (indien 16 jaar of ouder)

Identificatiesoort (indien 16 jaar of ouder)

PASP.
Adres

Telefoon vast

Nr.

Postcode

Telefoon mobiel

RIJB.

ID

Woonplaats

E-mail

Opmerkingen (medische klachten e.d.)

Datum

Handtekening*

Naam

* Indien jonger dan 18 jaar tekenen door ouder/verzorger.

Waarschuwen bij calamiteiten

Toestemming gegevensverwerking
toestemming
Hierbij geef ik
WEL / GEEN
om gegevens (video,foto,naam e.d.) van mij op te
slaan of te publiceren op b.v. de site ofin ons
clubblad 'de Tolk'.
Voor details over hoe SV Kilder omgaat met jou gegevens,
zie het Privacybeleid op de website van SV Kilder.

Bij overschrijving vanaf andere vereniging

Naam

Telefoon

Naam van de vereniging

Naam

Telefoon

KNVB nummer (Indien bekend)

* Opgave tijdens het seizoen geeft géén garantie tot deelname van competitie/beker wedstrijden van het huidige seizoen.
* De contributie gebeurt via automatische incasso.
* De teamindeling gebeurt door de vereniging.

Doorlopende SEPA-machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
SV Kilder om doorlopend incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SV Kilder.

.
.

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.
Naam

Plaats

IBAN

Datum

Handtekening*

* Indien jonger dan 18 jaar tekenen door ouder/verzorger.

SV Kilder
Incassant ID : NL56ZZZ401209750000

Kenmerk machtiging :.................................
in te vullen door de vereniging
versie: 17-06-2021

