S.V. SPAARNWOUDE
Inschrijfformulier jeugdleden (jonger dan 18 jaar), Afd. honk-/en softbal
Lidmaatschapsovereenkomst
Gegevens nieuw lid
Achternaam + voorl.: …………………………………………………………………… M/V*1)

Roepnaam: ……………………………………………………………………......................

Adres: ……………………………………………………………………………..…………...

Postcode/woonplaats: ………………………………………………………………………..

Geboortedatum: …………………………………………………………………………..

Mobiel telefoonnummer: ..………….………………..…………………………………….

E-mail: …………………………………………..……………………...........................

Akkoord ouder/verzorger voor ontvangst digitale nieuwsbrief ja/nee*1

______________________________________________________________________________________________________________________
Ouder/verzorger *1) 1 : Mob.nr.: ………………….…………………………..…..

Ouder/verzorger *1) 2: Mob.nr.: ..………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………….

ONDERGETEKENDE machtigt hierbij S.V. Spaarnwoude , afdeling honk-/en softbal, om van zijn/haar bankrekeningnummer bedragen af te laten
schrijven betreffende de contributie voor bovenvermeld aankomend lid *2).
. . . . . . . . . .

Adres *3): ………………………………………………………….…………………………

Ten name van: ……………………………………………………………………………….
Postcode/woonplaats *3): ……………………………………………………………….

Mobielnummer *3):………………………………………………..…………………….
S.V. Spaarnwoude hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bovenstaande gegevens zullen gebruikt worden zoals
omschreven in de ”Privacyverklaring”, te vinden op de website onder www.svspaarnwoude.nl,\................
Als ondertekenaar heb ik daar kennis van genomen en verklaar ik mij hiermee akkoord.

Datum: ………………………………………………………………………………………..

Handtekening: ………………………………………………………………………………..

Bij jeugdleden: inzet ouder(s)/verzorger(s) als vrijwilliger:
SV Spaarnwoude kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Bij jeugdleden verwachten wij dat ouder(s)/verzorger(s) ook een bijdrage leveren.
Hiervoor zijn er veel mogelijkheden. Geef hieronder uw voorkeur(en) aan. Aan de hand van uw antwoord zullen wij u benaderen om te bespreken
wat uw inzet voor de vereniging kan zijn.

o
o
o
o
o
o

Vrijwilliger bardienst

O Financiën / fiscale zaken

Coach / leider

O Juridische zaken

Trainer

O Onderhoudszaken

Scheidsrechter

O Technische / IT-zaken

Organisatie van evenementen

O Sponsoring

Anders, nl. ……………………………..…………………………..

Formulier retourneren kan via:
Ledenadministratie SV Spaarnwoude
p.a. Marion kortekaas
Amsterdamseweg 85
1981 LH Velsen-Zuid
Mob.nr. : 06-16700993
E-mail: hsbledenadm@svspaarnwoude.nl

*1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
*2) De contributie kan bij onze vereniging alleen via automatische incasso worden betaald. Zonder afgeven van de machtiging kan niet tot
inschrijving worden overgegaan. De contributiebedragen kunt u vinden op www.svspaarnwoude.nl, onder Afdeling honk-/en
softbal/Informatie/contributie.
*3) Indien afwijkend van bovenstaande gegevens.
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