GVV ’57, voetbalvereniging te Grave

AANMELD/MUTATIE – FORMULIER
O

Nieuw lidmaatschap
O Wijziging huidige gegevens O Opzegging lidmaatschap
Alle gegevens met BLOKLETTERS invullen én ondertekend inleveren Willem Verheidenstraat 28
te Grave of gescand via de mail: jan.nuijen@home.nl .

Achternaam : ________________________
Roepnaam

Voorletters: ____________________

: ________________________

Geb. datum : ________________________

Geslacht man/vrouw:_____________

Adres

: _______________________

Postcode/plaats: ________________

Mailadres

: _______________________

06-nummer : 06-________________

Soort lidmaatschap
Welk soort lidmaatschap wordt aangevraagd?





actief lid (spelend)
steunend lid (niet spelend)
vrijwilliger (zo ja, welke functie heb je in gedachten): ____________________

Eventueel voetbalverleden
Ben je hiervoor actief lid geweest van een andere voetbalvereniging?
JA / NEE
Zo ja, bij welke vereniging: ___________________________________ * Doorstrepen
Wanneer heb je voor het laatst gespeeld?
Maand: __________

Jaar: _______________ Welk team: _____________

Gegevensverwerking (AVG)
Door het tekenen van dit formulier, ga ik akkoord met het verwerken van mijn
persoons-gegevens in de administratie van GVV’57 én het gebruik van de profielfoto
op de site én het gebruik van opnames tijdens wedstrijden/evenementen op de
website en/of social media zoals vastgelegd in de privacyverklaring op conform de
voorgeschreven regelgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Plaats : ______________________

Handtekening speler/speelster

Handtekening ouder/voogd
(indien speler jonger dan 16 jaar is)

Datum: ______________________

Betaling
Na afwikkeling van de inschrijving wordt de contributie in rekening gebracht.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan GVV ‘57 om éénmaal
per jaar het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. *1
Naam incassant: Voetbalvereniging GVV’57
Adres incassant: Grave

ID incassant: NL
Kenmerk machtiging: ________________
(in te vullen door GVV ’57)

Naam rekeninghouder: __________________________
Rekeningnummer (IBAN): ________________________

Handtekening:

Plaats en datum: _______________________________

________________

1

* Indien je de vereniging machtigt om de contributie automatisch te incasseren hebt u na de datum van
afschrijving 4 weken de tijd om het bedrag zonder opgaaf van reden terug te laten boeken.

Inschrijfformulier volledig ingevuld inleveren Willem Verheidenstraat 28,
5361 BD te Grave of gescand via jan.nuijen@home.nl

