Aanmeldingsformulier
v.v. Buurse

Opgericht:
KvK nr:
Aangesloten bij:
Terrein:

6 april 1946
40073483
KNVB
’t Doornbosch
de Noor 111
7481 RP Buurse
Telefoon kantine: 053-5696474
Banknr: NL60RABO0118007041
Postgironr: 42.21.444

In verband met de AVG (nieuwe privqacy) wet die 25 Mei 2018 ingaat, dient het ingevulde
aanmeldingsformulier digitaal verstuurd te worden naar de ledenadministratie van VV Buurse :
ledenadministratie@vvbuurse.nl
In te vullen gegevens nieuw lid:
Voorletters en
achternaam:
Roepnaam:
Geslacht:

Man / Vrouw

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E mail:
De KNVB verplicht nieuwe leden van voetbalverenigingen vanaf 16 jaar om het nummer van een geldig Nederlands
identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) op te geven.

Type / nummer Legitimatie
(vanaf 16 jaar):
IBAN Rekeningnummer:
Naam Rekeninghouder:
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 Ik verleen hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan VV Buurse tot automatische incasso van:
Contributie (kledingfonds en wasgeld) en eventuele KNVB boetes en verklaar tevens
kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de gedragscode van VV Buurse.
 Ik ben eerder lid geweest van een andere voetbalvereniging:
Naam Vereniging:
Relatienummer:
Laatst gespeeld in jaar:

Privacybeleid:
Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacy verklaring zoals aangegeven
op de website ( vvbuurse.nl).
 Hierbij geef ik aan op de hoogte te zijn van het privacybeleid zoals aangegeven op de website
van VV Buurse
 Hierbij geef ik VV Buurse toestemming om foto’s, gemaakt van aspirant lid te gebruiken voor
website en Social media die gerelateerd zijn aan VV Buurse
of
 Hierbij geef ik VV Buurse geen toestemming om foto’s, gemaakt van aspirant te gebruiken voor
website en Social media die gerelateerd zijn aan VV Buurse

Digitale Spelerspas KNVB:
De digitale spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB vanaf 11 jaar dat wenst deel te
nemen aan officiële KNVB wedstrijden. De mobiele digitale Spelerspas is onderdeel van de
Wedstrijdzaken-app. Deze app is beschikbaar voor iOS en Android en voor iedereen te
downloaden (voor verder informatie kun u contact opnemen met de voetbalvereniging).
Afmelden als lid:
Afmelden dient altijd schriftelijk (of per email) te gebeuren bij de ledenadministratie (afmelden bij
uw leider of trainer is NIET voldoende).
Bij afmeldingen gedurende het lopende seizoen (na 1 juli) is de contributie verschuldigd voor het
gehele seizoen.

Datum

Handtekening (ouder of voogd)
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