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WELKOM
Van harte welkom bij VV Groote Lindt. In dit document treft u een viertal formulieren aan, namelijk:
 Aanmeldformulier;
 Machtiging Automatische Incasso;
 Mutatieformulier en
 Afmeldingsformulier.
Voordat u deze (één van) formulieren invult vragen wij u om kennis te maken van ons privacy beleid.
Het privacy beleid kunt u terugvinden op onze website.
De penningmeester, secretaris, ledenadministratie, trainers en coördinatoren hebben minimale
gegevens nodig om hun werk te kunnen doen. Maar ook kan de KNVB, de gemeente en in sommige
gevallen bijvoorbeeld de belastingdienst persoonlijke gegevens van ons vragen. Op onze webpagina
Doelbinding is een overzicht opgenomen welke gegevens wij waarvoor nodig hebben. Hou er
rekening mee, dat hier als gevolg van voortschrijdend inzicht wijzigingen in kunnen worden
aangebracht.
Uiteraard geven of verkopen wij geen gegevens aan derden. Vanaf 1 juni 2018 zullen we bijvoorbeeld
ook aan al onze vrijwilligers vragen om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. In dit
document is aangegeven dat men "netjes" omgaat met de verstrekte persoonsgegevens. U kunt de
geheimhoudingsverklaring op onze website in zien.
Voor het gebruik van foto’s en video's hebben wij een foto en video protocol opgesteld. Wij menen
dat we een redelijk belang hebben bij het maken en beschikbaar stellen van foto's en video's die
gemaakt zijn op ons terrein, tijdens het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan activiteiten.
Ook dit protocol kunt u online inzien. Bij officiële foto’s voor de club, zoals een teamfoto voor op de
website, kunt uzelf vooraf of in het geval van uw kind(eren) aan de trainer of teammanager aangeven
dat u of uw kind niet op de foto wilt.
Mochten er foto’s of video's verschijnen op onze website of social media van de club, die u vanwege
eigen privacy overwegingen liever niet geplaatst ziet, dan kunt u dat aangeven door een e-mail te
sturen naar info@grootelindt.nl. We zullen de foto of video zo snel als mogelijk verwijderen. Houdt u
er aub rekening me, dat de KNVB van elk lid wel een pasfoto eist (zie voetbal.nl app). Wij adviseren u
dan ook om zo snel mogelijk de voetbal.nl app te openen of in te loggen op "Mijn Groote Lindt" om
in te zien hoe op dit moment uw privacy instellingen zijn vastgelegd.
Wilt u de juiste formulieren afdrukken en volledig ingevuld en ondertekend retourneren aan de
ledenadministratie? U kunt het formulier of persoonlijk overhandigen aan één van de
jeugdcoördinatoren, trainers en/ of leden van de Technische Commissie als scannen en via e-mail
versturen naar info@grootelindt.nl.
Veel plezier!
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AANMELDFORMULIER
Voorletters

Voornaam

m/v

Achternaam
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon/evt. mobiel
Naam Ouder1 / Mobiel / Email
Naam Ouder2 / Mobiel / Email
E-mail adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Per wanneer wordt u lid?

DD / MM / JJJJ

Soort lidmaatschap?

O
O
O

spelend lid
rustend lid
werkend lid

O
O

Nee
Ja. U moet een overschrijvingsformulier, ledenmutatiekaart en
spelerspas van de oude vereniging hierbij voegen.

Bent u eerder lid geweest bij een
ander voetbalvereniging?

. . / . . / 20 . .

De contributiebetaling bij v.v. Groote Lindt geschiedt bij voorkeur per automatische incasso (kwartaal, half jaar of per jaar) vooruit. Bij
betaling per acceptgiro (half of heel jaar) verplicht u zich de verschuldigde contributie binnen één maand na ontvangst van de factuur te
betalen en worden er extra kosten bij u in rekening gebracht.
Spelers van 16 jaar of ouder moeten bij aanmelding een geldig legitimatiebewijs met pasfoto en registratienummer kunnen tonen en een
kopie van dit legitimatiebewijs bij dit formulier voegen.
U verklaart hiermee kennis te hebben genomen van het begeleidend schrijven en akkoord te gaan met de statuten en reglementen van
onze vereniging, zoals deze zijn gedeponeerd op 17 oktober 1979 bij notaris H.B. Bak te Zwijndrecht. De praktijk van notaris H.B. Bak is
overgenomen door notaris Christian de Kok van eKo notaris.
Handtekening aspirant lid

Handtekening ouder of voogd

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
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Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan V.V. Groote Lindt om van zijn/haar ondergenoemde
bankrekening met ingang van heden automatisch te incasseren de contributie, administratiekosten gele/rode kaarten en/of de bijdrage
Opkikker kledingplan.

Naam
Geboortedatum
KNVB Nummer
Bank- of girorekeningnummer
Adres
Postcode en Woonplaats
E-mail adres

in €
Contributie voor:
Senioren
Junioren
Pupillen
Rustende leden
65+

Automatische incasso
kwartaal
halfjaar
jaar
54,00
40,50
33,25
21,00

104,00
75,50
64,50
42,50
16,00

204,00
146,75
123,25
83,75
31,50

Acceptgiro
jaar
214,00
153,00
129,75
86,50
33,75

Bij inschrijving is € 10,- inschrijfgeld verschuldigd
Machtiging Automatische Incasso Contributie (markeer uw keuze)




Éénmalig per jaar aan het begin van het seizoen in de maand juli
Éénmalig per halfjaar in de maanden juli en januari
Éénmalig per kwartaal in de maanden juli, oktober, december en april

Machtiging Automatische Incasso gele/rode kaarten
Administratiekosten van ontvangen gele en rode kaarten van de KNVB worden altijd automatisch geïncasseerd. De spelers/
speelsters zullen van te voren schriftelijk worden ingelicht over de te incasseren administratiekosten van de gele en rode
kaarten van de KNVB.

Machtiging Automatische Incasso Bijdrage Opkikker Kledingplan (markeer uw keuze)
De jaarlijkse bijdrage voor het Opkikker Kledingplan bedraagt € 20,00. Het Opkikker Kledingplan geldt alleen voor
jeugdleden.


Éénmalig per jaar € 20,00 aan het begin van het seizoen in de maand juli

Terug storting automatische incasso
Binnen 60 dagen na de automatische incasso kunt u het bedrag terug laten storten, indien u niet akkoord bent met de
automatische afschrijving.

Intrekking Machtiging
De machtiging kan worden ingetrokken door een brief te sturen naar het bovengenoemde postbusnummer t.a.v.
Secretariaat onder vermelding van “Intrekking Machtiging”, naam, adres, woonplaats en geboorte datum.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is vermeld.
Naam
Datum

Handtekening
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MUTATIEFORMULIER
Voorletters

Voornaam

Achternaam
Geboortedatum
Huidig team

Nieuw adres
Adres
Postcode
Woonplaats

Nieuw telefoonnummer
Telefoonnummer

Nieuw e-mail adres
E-mail adres

Lidmaatschapstatus
Spelend
Rustend
Werkend

Opmerkingen

Naam
Datum

Handtekening

Inleveren bij de ledenadministratie

m/v
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AFMELDINGSFORMULIER
Voorletters

Voornaam

Achternaam
Geboortedatum
Huidig team

Afmelding
Per datum

DD / MM / JJJJ . . / . . / 20 . .

Andere vereniging

Naam vereniging

Andere sport

Naam sport

Reden

Blessure
Verhuizing
Geen interesse meer
Werk
School / Opleiding
Ontevreden

Want

Anders

Kleding Ingeleverd (*)

Ja / Nee

Naam
Datum

Handtekening

(*) Voor het inleveren van de kleding kan een afspraak worden gemaakt via kleding@grootelindt.nl

Inleveren bij de ledenadministratie

m/v

