S.V.V.H. - Heibloem
Privacyverklaring:
SVVH hecht waarde aan de privacy van haar leden, kijk voor onze privacyverklaring op de website
van SVVH: www.svvh.nl. Mocht iemand niet in de gelegenheid zijn dit op internet op te zoeken dan
kan men deze opvragen bij de secretaris (contactgegevens onderaan dit formulier)

Aanmeldingsformulier SVVH voetbal
Naam
Adres
Postcode + plaats
Emailadres
Emailadres mag gebruikt worden voor
algemene informatie over SVVH
(niet van derden)*
Emailadres mag gebruikt worden voor
informatie van derden*
Toestemming om foto’s op de website te
plaatsen (teamfoto’s, foto’s feestavond)
Teamfoto’s zullen ook in de kantine
komen te hangen*
Telefoon (vast)
Telefoon (mobiel)
Mobiel nummer mag worden gebruikt om
toe te voegen aan WhatsApp-groepen
Geboortedatum
Lidmaatschap*
(Post)banknummer
Automatische incasso*
Handtekening**

Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee

Ja / Nee

Spelend Lid / Niet spelend lid
Ja / Nee

* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Indien minderjarig dan handtekening van ouder of voogd.

Door SVVH wordt de contributie via automatische afschrijving geïncasseerd. Dit formulier is
tevens een machtiging voor de automatische incasso. Indien men geen automatische incasso wenst,
dient men dit aan te geven onder de rubriek automatische incasso, en het verschuldigde bedrag (zie
onderaan dit formulier) z.s.m. over te maken naar Rabobank rek.nr. NL 60 RABO 0144206838 t.n.v.
penningmeester SVVH.
Ben je ooit actief geweest bij een andere voetbalvereniging dan kan het zijn dat overschrijving moet
worden aangevraagd. Hiervoor moet men bij de oude vereniging de KNVB-relatiecode opvragen en
vervolgens doorgeven aan de nieuwe vereniging.
Indien speler / lid 16 jaar of ouder is graag nog een kopie toevoegen van rijbewijs, paspoort of
identiteitskaart (niet van toepassing onder de 16 jaar) Kopie van dit identiteitsbewijs zal na aanmelding in
het systeem worden vernietigd/verwijderd.
Van spelende leden hebben wij ook een pasfoto nodig, dit mag ook digitaal.

S.V.V.H. - Heibloem
Alle hierboven genoemde formulieren (indien van toepassing) inleveren bij:
Alleen volledig ingevulde formulier kunnen worden verwerkt!!
ROEL VAN HEUGTEN
HAFFMANSSTRAAT 28
6089NJ HEIBLOEM
Tel. 06-27452550
svvhvoetbal@gmail.com
Contributie:
Niet-spelende leden
Senioren
A-junioren
B/C junioren
D/E/F-junioren
Kabouters

€ 40,€ 145,- dit bedrag is incl. waskosten
€ 60,€ 60,€ 60,€ 40,-

