R.K.V.V. SDO - AANMELDINGSFORMULIER
SPELEND LID
Met dit formulier verzoekt ondergetekende aan R.K.V.V. SDO te Bussum om de
hieronder vermelde persoon als spelend lid in te schrijven:

Achternaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Sekse:

Adres:

Emailadres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

Vorige voetbalvereniging (indien van toepassing):
Bij aanmelding jonger dan 14 jaar:
Voor-Achternaam

Telefoonnummer

Mobielnummer

MOEDER:
VADER:
Wie mag ondertekenen?
Alleen personen vanaf 18 jaar. Voor leden die
jonger zijn, ondertekent zijn/haar wettelijke
vertegenwoordiger het formulier
Pasfoto vanaf 11 jaar
Voor spelers vanaf 11 jaar (JO12/MO12) dient u
een recente pasfoto bij te voegen met op de
achterkant de naam van de speler. Dit alleen als er
nog niet eerder aan de spelerspas door de KNVB is
aangemaakt of als de spelerspas is verlopen.
Waar moet dit formulier naar toe?
Dit inschrijfformulier met machtigingsformulier voor
incasso kunt afgeven in de commissiekamer van
SDO, per post sturen naar R.K.V.V. SDO, postbus
1328, 1400 BH te Bussum of per email sturen naar
ledenadministratie@sdobussum.nl

SDO vraagt van spelers dan wel ouders
Door ondertekening van het formulier verklaren
spelers dan wel ouders van spelers jonger dan 16
jaar zich bereid tot het verrichten van het volgende
vrijwilligerswerk (minimaal één vakje aankruisen):


Kantinedienst



Commissiekamer



Scheidsrechter



Leider



Trainer



Overig, …………

Circa 6 uur per seizoen

Alleen een volledig ingevuld formulier met daarbij gevoegd een machtigingsformulier wordt in behandeling
genomen
De ondertekenaar verklaart:
1. Bekend te zijn dat na toelating tot lid, de gegevens op dit formulier verwerkt worden zoals aangegeven
in de privacy policy (vermeld op de SDO site), waarbij R.K.V.V. SDO zich houdt aan de AVG richtlijnen;
2. Toestemming te geven voor automatische incasso van de uit de lidmaatschap voortvloeiende
verschuldigde bedragen voor inschrijfgeld, contributie, kledinggeld en inning van door de KNVB
opgelegde boetes in verband met gele en rode kaarten (altijd ten laste van de rekening van de
ondertekenaar) door ondertekening van bijgevoegd machtigingsformulier.
Aldus naar waarheid ingevuld:
______________________(plaats)_________________(datum)__________________(handtekening)
Voor akkoord definitieve inschrijving namens:
SDO________________________(handtekening)____________________________________(naam)
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R.K.V.V. SDO – MACHTIGINGSFORMULIER

Doorlopende machtiging

SEPA

Bij lidmaatschap van 2 of meer kinderen is het ook mogelijk om in termijnen te betalen
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Land:

R.K. Voetbalvereniging S.D.O.
Postbus 1328
1400 BH BUSSUM
Nederland

Incassant ID: NL93ZZZ405169520000

Kenmerk machtiging:
(wordt ingevuld door
ledenadministrateur)
Reden betaling: inschrijfgeld, contributie
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de R.K. Voetbalvereniging S.D.O. om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van R.K. Voetbalvereniging S.D.O.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam: (graag precies voorletters en achternaam vermelden zoals deze op bankpas staan)

Adres:

Postcode en plaats:

Land:

IBAN rekeningnummer:

Plaats:

Datum:

Handtekening:
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