Aanmeldingsformulier Sportclub Groessen – Voetbal & Handbal
(Dit formulier is te downloaden op www.sportclubgroessen.nl)
Bij voorkeur digitaal invullen, uitprinten en vervolgens beide pagina’s ondertekenen.

Aanmelding voor Voetbal / Handbal:
Startdatum:
Roepnaam + Achternaam:
Voorletters:
Man / Vrouw:
Straat + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Geboortedatum:
Vaste telefoon:
Mobiele telefoon:
E-mailadres (verplicht voor de bond):
IBAN-nummer (verplicht):
Volledige tenaamstelling IBAN-nr. (verplicht):
Evt. GelrePas-nummer:

Interesse vrijwilligerstaak van lid:
Interesse vrijwilligerstaak van ouder(s):
Handtekening voor akkoord:

Incassant ID Spcl. Groessen : NL35ZZZ401194650000

(Dit is tevens de machtiging, tot wederopzegging, voor
automatische incasso van verschuldigde bedragen - in
maximaal 4 termijnen)
Datum ondertekening:

In te vullen door wedstrijdsecretariaat (WS):

In te vullen door Contr. Beheer / Ledenadm.

Bondsnummer:

Lidnr. Sportclub:

Ingangsdatum:

Contributie m.i.v.:

Voorlopig team:

Contributiebedrag:

Opmerking:

Paraaf LA:

Paraaf WS:

Paraaf CB:

Door ondertekening verklaren het lid/ouder(s) op de hoogte te zijn van en te handelen naar de regels en
reglementen die binnen Sportclub Groessen gelden en in het bijzonder ons Fair Play Reglement.
Het verenigingsjaar van Sportclub Groessen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk
(de contributie is altijd over het hele verenigingsjaar verschuldigd). Zonder tijdige schriftelijke opzegging door het lid
wordt het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar verlengd. Opzegging kan alleen schriftelijk voor 31 mei bij het
betreffende wedstrijdsecretariaat. Opzeggingen aan leiders/trainers, enz. worden niet in behandeling genomen. U blijft
dan lid van onze sportclub en dus ook nog een verenigingsjaar contributie verschuldigd zoals boven aangegeven.



Voetballeden kunnen de digitale pasfoto per direct mailen naar ws-voetbal@sportclubgroessen.nl
Handballeden kunnen de digitale pasfoto per direct mailen naar groessen@handbal.nl
De wedstrijdsecretaris en/of het bestuur kunnen aanvullende informatie aan u vragen.

WS-voetbal:
WS-handbal:

Marcel Bloemberg, van Heemskerckstraat 130, 6921 DL Duiven – Tel. 0316–268570.
Sabine Bloemberg, Dorpstraat 52a, 6923 AH Groessen – Tel. 0316-847689.

Uw aanmelding kunnen wij alleen accepteren als ook de 2e pagina
volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd is.
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Instemming privacy policy:
Sportclub Groessen vindt het belangrijk om haar leden op de hoogte te houden van de diverse activiteiten
binnen haar vereniging. Hierdoor worden er ook berichten / foto’s / filmpjes gemaakt van activiteiten en
wedstrijden e.d.
Deze worden mogelijk verspreid via de website, dag- en weekbladen, nieuwsbrieven en/of sociale media om
elkaar op de hoogte te houden en te betrekken binnen onze vereniging.
Daarnaast zullen de contactgegevens worden gebruikt om leden te informeren over zaken en activiteiten
binnen de vereniging. Namen en geboortedata worden gedeeld binnen de technische en jeugdcommissies
voor de indelingen. Raadpleeg onze website www.sportclubgroessen.nl voor nadere informatie omtrent onze
privacy policy.
Middels ondertekening stemt u in met deze privacy policy.
roepnaam + achternaam:
e-mailadres:
Handtekening voor akkoord:
Datum ondertekening:

Toestemming foto’s:
Tevens vragen wij hierbij toestemming om foto’s van u en/of uw kind te plaatsen op de website, in
dag- of weekbladen, nieuwsbrieven en op social media.

Ja, ik geef wel toestemming om foto’s op de website, in dag- of weekbladen, nieuwsbrieven en op
social media te plaatsen.
Handtekening voor akkoord:
Datum ondertekening:

of

Nee, ik geef geen toestemming om foto’s op de website, in dag- of weekbladen, nieuwsbrieven
en op social media te plaatsen.
Handtekening voor geen toestemming:
Datum ondertekening:
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