Aanmeldingsformulier s.v. Loo - Voetbal - Handbal - Tennis - Recreatie - Darts - Rustend lid
Bij voorkeur digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen, scannen en mailen naar contributie@svloo.nl

* verplicht invulllen
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Aanmelding voor afdeling:
Onafgebroken lid vanaf (jaartal):
Roepnaam + achternaam:
Voorletters:
Man/vrouw:
Straat + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Relatienummer KNVB/NHV (alleen van toepassing
bij overschijving):
IBAN rekeningnummer:
Naam rekeninghouder:
Documentnummer geldig legitimatiebewijs (alleen
voor leden vanaf 14 jaar oud)
Gelre-Pas-nummer (indien van toepassing):
Interesse vrijwilligerstaak als lid:
Interesse vrijwilligerstaak als ouder/verzorger:

Privacy beleid: Door ondertekening van dit formulier stemt u ook in met het privacy beleid. s.v. Loo vindt het belangrijk om haar leden op
de hoogte te houden van de diverse activiteiten binnen de vereniging. Dit houdt in dat er foto's, filmpjes of verslagen kunnen worden
gemaakt van wedstrijden en andere activiteiten. Dit wordt verspreid via het clubblad, de website en/of sociale media. Contactgegevens
van leden worden gebruikt om leden te informeren over zaken/activiteiten binnen de vereniging. Namen en geboortedata van leden
worden gedeeld binnen de jeugdcommissies voor de teamindelingen. Voor verdere informatie omtrent het privacy beleid van s.v. Loo, zie
de website www.svloo.nl.
s.v. Loo vraagt haar leden of ouder/verzorger van leden jonger dan 16 jaar toestemming voor de volgende zaken:
- Het verspreiden van berichten/foto’s/filmpjes om verenigingsactiviteiten te promoten;
- Het verspreiden van nieuwsbrieven naar de leden;
- Het langer bewaren van persoonsgegevens voor clubhistorie en reünies;
- Het bewaren van gegevens door en voor de sportverzorgers;
- Het verspreiden van de teamindelingen;
- Het overhandigen van contactgegevens aan trainers en leiders voor trainingen, wedstrijden en activiteiten;
- Het uitwisselen van contactgegevens van vrijwilligers.

Door ondertekening verklaart het lid/ouder te handelen naar de regels die binnen s.v. Loo gelden.
Het verenigingsjaar van s.v. Loo loopt van 1 juli t/m 30 juni. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk (contributie is altijd over het hele
verenigingsjaar verschuldigd). Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk voor 31 mei bij het betreffende secretariaat, anders
wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met 1 jaar. Opzeggingen bij leiders/trainers worden niet in behandeling genomen.
Contributietarieven zijn terug te vinden op www.svloo.nl.
Een digitaal ingevuld en ondertekend formulier met digitale pasfoto kunt u mailen naar: contributie@svloo.nl

IBAN rekening s.v. Loo: NL43 RABO 03154 17 285
Handtekening voor akkoord:
(Dit is tevens de machtiging, tot wederopzegging, voor IBAN rekening HCL (handbal): NL04 RABO 03154 93 356
Handtekening lid/ouder/verzorger:
automatische incasso van de per kwartaal

verschuldigde bedragen, alsmede instemming privacy
beleid s.v. Loo)

Datum ondertekening:

