Aanmeldingsformulier tot lidmaatschap van de

Viaanse Korfbalvereniging

K.V. Viko
Na invullen en ondertekening inclusief 1 (pas)foto svp retourneren aan: Patrick Verleun,
Patrijsstraat 5, 4131BK, Vianen. Foto mag per e-mail: Ledenadministratie@kvviko.nl

Personalia
Voorletter(s):
Voornaam:
Achternaam:
Straat:
Woonplaats:
Email adres:

Geboortedatum:
Geslacht: M / V *
Postcode:
Telefoon (vast):
Mobiel:

Type lidmaatschap
Wil ingedeeld worden in: **
O Competitielid
O Recreantenlid
O Niet Spelend Lid
O Kangoeroe
O Donateur, met bedrag per jaar:

Tientje voor een vriendje
Aangemeld door
Naam:
Geb. datum:
€

Ervaring
Heeft diplomas op 't gebied korfbal:

Ja / Nee *
Zo ja, welke:
Eerder lid geweest van een korfbalvereniging:
Ja / Nee *
Zo ja, welke vereniging en periode (in jaren):
Relatiecode (bondsnummer):

Privacy verklaring
Door ondertekening verklaart u in te stemmen met de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens door de
Vereniging, overeenkomstig de privacyregels van de vereniging, te vinden op de website (www.kvviko.nl) van de
Vereniging , voor o.a. de volgende doeleinden:
(i) het uitvoeren van activiteiten in het kader van de doelstellingen van de Vereniging, waaronder het organiseren van
een bijeenkomst;
(ii) het communiceren met de leden van de Vereniging, haar relaties en andere betrokkenen;
(iii) intern verenigingsbeheer, waaronder begrepen het innen van contributies, het behandelen van geschillen en het
doen uitoefenen van accountantscontroles.
Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot
het bestuur van de Vereniging door een e-mail te sturen naar secretariaat@kvviko.nl.

Duur en Opzegging
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het volgende kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap moet
schriftelijk geschieden, doch uiterlijk één maand voor het einde van het betreffende verenigingsjaar. Tussentijds
opzeggen is niet mogelijk.

Ondertekening
Datum:
Handtekening
N.B.: voor aanmeldingen van leden jonger dan 18 jaar, moet dit formulier ondertekend door één van de ouders of
voogd(es).
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met al het bovenstaande en de vragen naar waarheid te hebben
ingevuld.
*: doorhalen wat niet van toepassing is
**: keuze aanvinken

Doorlopende machtiging lidmaatschapsgelden van de

Viaanse Korfbalvereniging

K.V. Viko
Na invullen en ondertekening svp retourneren aan: Patrick Verleun, Patrijsstraat 5, 4131BK, Vianen.

Personalia
Ondergetekende machtigt met bankrekening om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven inzake
contributie, reisgeld, boetes en shirtgeld t.g.v. bankrekeningnr. 33.60.58.438 van KV Viko Vianen.

Naam Rekeninghouder
IBAN Rekening nummer
Straat:
PC + Woonplaats:

NL

Privacy verklaring
Door ondertekening verklaart u in te stemmen met de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens door de
Vereniging, overeenkomstig de privacyregels van de vereniging, te vinden op de website (www.kvviko.nl) van de
Vereniging , voor o.a. de volgende doeleinden:
(i) het uitvoeren van activiteiten in het kader van de doelstellingen van de Vereniging, waaronder het organiseren van
een bijeenkomst;
(ii) het communiceren met de leden van de Vereniging, haar relaties en andere betrokkenen;
(iii) intern verenigingsbeheer, waaronder begrepen het innen van contributies, het behandelen van geschillen en het
doen uitoefenen van accountantscontroles.
Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot
het bestuur van de Vereniging door een e-mail te sturen naar secretariaat@kvviko.nl.

Terugboeking
Indien u niet akkoord bent met de (automatische) incasso kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking
bij de bank worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient schriftelijk te worden ingediend bij de
ledenadministratie.

Ondertekening
Datum:
Handtekening
N.B.: voor aanmeldingen van leden jonger dan 18 jaar, moet dit formulier ondertekend door één van de ouders of
voogd(es).
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met al het bovenstaande en de vragen naar waarheid te hebben
ingevuld.

