Aanmeldingsformulier
s.v. D.C.S. Zevenaar
Ledenadministratie:
G.J.H. Rabelink
Babberichseweg 1 C, 6901 JV Zevenaar
Tel. 0316-330994 E-Mail: ledenadministratie@svdcs.nl
Achternaam

:

Tussenvoegsel

:

Voornaam/letters :

Nationaliteit:

Straatnaam

:

Huisnummer

:

Postcode

:

Woonplaats:

:

Geboortedatum :

Geboorteplaats

:

Telefoonnummer:

Mobile nummer :

Vanaf 10 jaar
Pasfoto
voorzien van
naam en
geboortedatum
bijvoegen.
s.v.p. niet
vastplakken
M/V

E-Mail adres:
Overschrijving: Lid geweest van:

KNVB relatiecode:

Voor personen van 10 jaar en ouder, moet een recente en ongebruikte pasfoto (kleur of zwart/wit)
bij het aanmeldingsformulier worden gevoegd voor de aanmaak van de digitale KNVB Spelerspas.
Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld bedraagt voor Senioren € 3,50 en voor Jeugdleden € 2,50.
Het inschrijfgeld wordt samen met de eerstverschuldigde kwartaalcontributie geïncasseerd.
Beëindiging lidmaatschap:
Het lidmaatschap geldt voor het verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, indien niet, tenminste een maand voor afloop van het
verenigingsjaar, schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden.
Privacywetgeving AVG
Ik heb het Privacy Beleid DCS gelezen en geef toestemming voor verwerking van mijn persoonsgegevens en
indien van toepassing, die van mijn kind(eren) jonger dan 16 jaar voor de doeleinden zoals genoemd in het
Privacy Beleid DCS. Tevens ben ik op de hoogte omtrent het protocol Fotografie en Cameratoezicht bij DCS.
Contributie:
Contributieplichtig bent u m.i.v. het kwartaal, volgend op het kwartaal van aanmelding of m.i.v. het kwartaal
volgend op het kwartaal waarin de 6 jarige leeftijd is bereikt. De contributie (inclusief de verplichte bijdrage
voor het kledingfonds) wordt automatisch geïncasseerd. Hiervoor dient u onderstaande machtiging in te vullen.
Aanmelding en mandaat:
Ondergetekende is akkoord met het hierboven vermelde en verleent bij deze toestemming aan de s.v. D.C.S. om
de verschuldigde contributie per kwartaal van zijn/haar bankrekening af te schrijven. De afschrijvingen zullen in
het jaar plaatsvinden op 2 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Incassant ID nummer NL04ZZZ401202060000
ten name van s.v. DCS Zevenaar.
Indien u geen gebruik maakt van een automatisch incasso, zal het te betalen bedrag op uw acceptgiro verhoogd
worden met € 2,- per keer , zijnde administratiekosten.
IBAN nummer:

_

Ten name van:
Plaatsnaam:
Handtekening

Datum:
(speler/ster):

Voor personen jonger dan 16 jaar is een handtekening van één van de ouders of verzorg(st)ers noodzakelijk.
Handtekening

(ouder/verzorg(st)er:

