Algemene Korfbalvereniging

‘EXAKWA’
Ledenadministratie: Ton Mul, Graafschap 13, 8245 BR Lelystad
tel.0320-251034 e-mail: ton@akvexakwa.nl

Aanmelden lidmaatschap
Achternaam:
Roepnaam:

m/v
Voorletters:

Geboortedatum:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Uw email adres zal gebruikt worden voor toezenden van ‘Zeepraatjes’ (het elektronische nieuwsbulletin van Exakwa).
Tevens ontvangt u hier de vooraankondiging voor de automatische incasso.

Emailadres:
Telefoonnummer:
○

Algemeen verenigingslid

○

Heeft nog nooit eerder gekorfbald

○

Is eerder lid geweest van korfbalvereniging:

Telefoonnummer mobiel:

Tot welke datum:
Shirtmaat:

SEPA doorlopende machtiging tot Automatische Incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan AKV Exakwa
(Incassant ID: NL29ZZZ400596280000) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van AKV Exakwa.
Het kenmerk van de machtiging betreft je lidnummer samen met het betreffende factuurnummer. 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.

IBAN:
Ten name van:
Algemene Korfbalvereniging ‘EXAKWA’, Lelystad
Veld: Sportpark Langezand, de Toeloop 16, 8223 PB Lelystad, tel.nr.: clubhuis: 0320-230906
Zaal: Sporthal ‘De Koploper’ , Badweg 21, 8223 PA Lelystad
Zie ook de website van Exakwa op www.exakwa.nl , privacyverklaring: www.exakwa.nl/privacyverklaring

Algemene Korfbalvereniging

‘EXAKWA’
Ledenadministratie: Ton Mul, Graafschap 13, 8245 BR Lelystad
tel.0320-251034 e-mail: ton@akvexakwa.nl

Achternaam:
Voorletters:

Gelieve één van onderstaande opties aan te kruisen.
○

Hierbij verleen ik AKV Exakwa toestemming om maandelijks aan het begin van de maand de
contributie van de betreffende maand van mijn bankrekening af te schrijven.

O

Hierbij verleen ik AKV Exakwa toestemming om jaarlijks (aan het begin van het seizoen) de
contributie voor het gehele jaar van mijn bankrekening af te schrijven.

De contributie wordt ieder jaar opnieuw bepaald en is terug te vinden op onze website. De machtiging blijft
tot wederopzegging geldig. Ondergetekende heeft kennisgenomen van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van AKV Exakwa en verklaard zich hiermee akkoord.
Ondergetekende (of ouder/verzorger van de minderjarige) heeft kennis genomen van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de korfbalvereniging ‘Exakwa’⁽*⁾ en verklaart zich hiermee akkoord.
Senior leden (18 jaar en ouder) en ouders/verzorgers van jeugdleden verklaren er mee bekend te zijn dat zij
geacht worden bij toerbeurt het vervoer naar uitwedstrijden te verzorgen.

Plaats en datum:

Handtekening:
(voor minderjarige die van ouder/voogd)

Het aanmeldingsformulier moet ingeleverd worden bij de ledenadministratie samen met een 1 recente
pasfoto. (Graag deze foto digitaal aanleveren)
(zonder pasfoto kan er geen, voor het spelen van wedstrijden noodzakelijke, digitale spelerskaart worden
aangemaakt!)
⁽*⁾ De Statuten en het Huishoudelijk reglement van de Algemene Korfbalvereniging ‘Exakwa’ liggen ter inzage
in het clubhuis van de vereniging, zijn te vinden op de website of zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat.

Algemene Korfbalvereniging ‘EXAKWA’, Lelystad
Veld: Sportpark Langezand, de Toeloop 16, 8223 PB Lelystad, tel.nr.: clubhuis: 0320-230906
Zaal: Sporthal ‘De Koploper’ , Badweg 21, 8223 PA Lelystad
Zie ook de website van Exakwa op www.exakwa.nl , privacyverklaring: www.exakwa.nl/privacyverklaring

Algemene Korfbalvereniging

‘EXAKWA’
Ledenadministratie: Ton Mul, Graafschap 13, 8245 BR Lelystad
tel.0320-251034 e-mail: ton@akvexakwa.nl

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging en
de sportactiviteiten. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s van u of uw kind op
onze Facebookpagina, Instagram, nieuwsbrief en website plaatsen. Met dit formulier vragen wij u
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik:
verwerken.

A.K.V. EXAKWA toestemming om gegevens over mij te

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

○ Mijn email adres te gebruiken voor de wekelijkse nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de vereniging.
○ Mijn naam en telefoonnummer via ons wedstrijdsecretariaat en whatsappsgroepen per team beschikbaar
te stellen zodat andere leden en ouders van het team waar ik of mijn kind in speelt mij kunnen benaderen.
○ Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij of mijn kind op onze Facebookpagina,
Instagram, nieuwsbrief en website
○ Het opnemen van mijn teamfoto in het smoelenboek op de website
○ Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie
of bijzondere gebeurtenis.
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Algemene Korfbalvereniging

‘EXAKWA’
Ledenadministratie: Ton Mul, Graafschap 13, 8245 BR Lelystad
tel.0320-251034 e-mail: ton@akvexakwa.nl

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. Dat geef ik door schriftelijk door aan
privacy@akvexakwa.nl

Naam:

_______________________________________________

Geboortedatum:

Datum:

_______________________________________

________________________________________________

Handtekening: ________________________________________________

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Naam ouder/voogd:

________________________________

Handtekening ouder/voogd:_____________________________________
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