Voetbalvereniging GFC
Aanmeldingsformulier
Opgericht :7 oktober 1907
Kon. goedgekeurd :7 oktober 2007
Telefoon: 0547-273181
Correspondentie: GFC
Gossinksweide 10

Gaarne volledig en in blokletters invullen a.u.b.
Achternaam

Roepnaam

Straatnaam + huisnummer:

Tussenvoegsel(s)

7471 ML GOOR

Voorletter(s)

Geboortedatum (1)

Postcode:

Nationaliteit

Man /Vrouw

Woonplaats:
Telefoon:

E-mail adres:

1. Was u reeds lid van een voetbalvereniging? :
2. Sedert waneer bent u geen lid meer? :

JA

Mobiele telefoon:

NEE

Zo ja, welke:

Datum :

1) Nieuwe leden, 11 jaar en ouder, dienen een pasfoto in te leveren voor hun KNVB spelerspas.
Ik geef voetbalvereniging GFC toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
Gebruiken van de persoonsgegevens welke op dit aanmeldingsformulier zijn ingevuld t.b.v. de ledenadministratie.
Ff

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s/filmpjes van mij op website, sociale media, clubblad GOAL.
Gebruiken van mijn mobiele telefoonnummer voor informatieverstrekking of communicatiedoeleinden als bijvoorbeeld What’s-appgroepen (indien minderjarig geldt
hiervoor het mobiele telefoonnummer van de ouder/voogd).
Gebruiken van mijn e-mailadres voor communicatiedoeleinden of informatieverstrekking (indien minderjarig geldt hiervoor het e-mailadres van de ouder/voogd).
Gebruiken van mijn woonadres voor het bezorgen van clubblad GOAL!

Wat betreft de beveiliging van uw persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar de Privacy Policy welke te vinden is op onze website.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de
vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Hierbij machtig ik, (naam rekeninghouder) ……………………………………………………………………. tot wederopzegging, GFC tot het
afschrijven van de verschuldigde

jaar / kwartaal contributie van mijn onderstaand genoemde rekening.
Naam bank:
Rekeningnummer:

Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum: …………………………………………………………………………….
Plaats: ……………………………………………………………………………..
Handtekening: ………………………………………………………………..
LET OP: Ingeval de bovengenoemde persoon jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd
ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd: ….………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouder/voogd: ….………………………………………………………………………………………………………………………
Lidmaatschappen lopen altijd tot het einde van een seizoen ( 1 juli t/m 30 juni): bij tussentijdse opzegging is de volledige
jaarcontributie verschuldigd. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministrateur of secretaris.
Dit aanmeldingsformulier dient ingeleverd te worden bij de ledenadministratie.
Ledenadministratie GFC
Vermeerstraat 1

E-mailadres ledenadministratie : ledenadministratie@gfcgoor.nl

7471 HV GOOR

E-mailadres secretaris: info@gfcgoor.nl

t.b.v. administratie
Lidnr.:

Bondsnr.:

Datum lidmaatschap:

Contr.code:

Clubblad:

Ledenadm.excel:

Wijk:

