Aanmelding lidmaatschap s.v. Steenwijkerwold
Ondergetekende wenst zich aan te melden als nieuw lid van de s.v. Steenwijkerwold:

Naam : _______________________________ M/V1
Voorletters : _______________ Roepnaam : ______________________________
Adres : _____________________________________________________________
Postcode : _________________ Woonplaats : _____________________________
Geboortedatum : _ _ /_ _ / _ _ _ _
Telefoonnummer #1: _____________________ Telefoonnummer #2*: ______________________
Mobiel nummer #1: ______________________ Mobiel nummer #2*: _______________________
Emailadres #1: __________________________ Emailadres #2*: ___________________________
1

A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is
* Indien van toepassing, bijvoorbeeld thuis/werk of indien gescheiden beide ouders.

Wenst ingeschreven te worden bij s.v. Steenwijkerwold als ( s.v.p. uw keuze aankruisen ):
O Spelend lid
O Niet spelend lid
O Donateur
Indien u heeft aangekruist Spelend lid, is speler het laatst speelgerechtigd geweest bij :
vereniging: __________________in het seizoen : _______/_______ onder relatiecode: ___________
Het nieuwe lid (of ouder) wil zich nu of in de toekomst wel/niet* inzetten als vrijwilliger voor de
vereniging als:
O leider
O trainer
O bardienst
O oud papier
O anders, nl: ________________________(invullen)
* A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is.

# Bij inschrijving van personen boven 16 jaar is er door de K.N.V.B een geldige legitimatie vereist, verzocht
wordt om bij dit inschrijfformulier een kopie paspoort/rijbewijs of ID-kaart toe te voegen.
# Bij inschrijving van personen van 10 jaar en ouder dient er een recente pasfoto te worden meegezonden. Dit
in verband met de verplichte spelerspas. Zonder spelerspas niet speelgerechtigd.
# Het lidmaatschap gaat pas in op het moment dat het compleet ingevulde en ondertekende inschrijfformulier,
met de daarbij behorende bescheiden, binnen is bij het secretariaat.
# Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen SCHRIFTELIJK geschieden bij het secretariaat. Deze opzegging
dient uiterlijk 30 juni binnen te zijn. Afmeldingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen en
gaan mee naar het volgende seizoen. De openstaande contributie blijft dan normaal verschuldigd.
# Statuten, Huishoudelijk Reglement en Gedragscode zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat en staan
tevens als download op de website.
# Door ondertekening van dit formulier of inschrijving als lid/donateur verklaart u hier kennis van genomen te
hebben en stemt u in met de strekking en inhoud.
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# Bedragen voor lidmaatschap zijn gebaseerd op Automatische incasso.
Bij betaling van de contributie via acceptgiro worden € 2,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Wenst u van een automatische incasso gebruik te maken, vult u dan onderstaande machtiging in.
# sv Steenwijkerwold gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor verenigingsdoeleinden en deelt uw gegevens
met de KNVB. Uw gegevens worden maximaal 3 jaar na opzegging van het lidmaatschap bewaard. Door het
aangaan van het lidmaatschap gaat u akkoord met het feit dat foto en videomateriaal van activiteiten op het
sportpark kunnen worden gedeeld op social-media en website van de club, in kranten en andere openbare
informatiebronnen.
# Het compleet ingevulde inschrijfformulier zendt u met de benodigde bescheiden naar :

s.v. Steenwijkerwold
t.a.v. A. Plat-Verheye
Pastoor Muitemanstraat 26
8341 RW Steenwijkerwold
Datum: _ _ /_ _ /20_ _
Handtekening: (indien minderjarig ondertekening door ouder(s))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Machtiging :
Hierbij machtigt _________________________________________________ de penningmeester van
s.v. Steenwijkerwold, tot wederopzegging, het verschuldigde contributiebedrag van zijn/haar
bankrekeningnummer, te weten : IBAN: ______________________________ af te schrijven.
Datum: _ _ /_ _ /20_ _
Handtekening:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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