INSCHRIJFFORMULIER
VCA - voetbalclub Agatha
Liesmortel 46
5435 XJ St. Agatha
www.vca-stagatha.nl
ledenadministratie@vca-stagatha.nl

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam

Voorletters

Roepnaam

M

Geb.datum

-

-

V

Nationaliteit

Vanuit de KNVB zijn wij verplicht aan leden van 16 jaar en ouder een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
Zonder kan de inschrijving niet in behandeling worden genomen. Na verwerking van de gegevens in Sportlink wordt de
kopie direct vernietigd. Het BSN nummer mag onleesbaar worden gemaakt.

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

vast

mobiel

Email adres

@

EVENTUEEL VOETBALVERLEDEN
Ben je hiervoor actief lid geweest bij een andere voetbalvereniging?

ja

nee

Zo ja, wat is je KNVB lidnummer (op te vragen bij de vorige vereniging)

SOORT LIDMAATSCHAP
Welk soort lidmaatschap wordt aangevraagd (de contributie staat op onze website)?
actief lid
steunend lid (je wordt niet aangemeld bij de KNVB)
vrijwilliger (zo ja, welke functie ga je vervullen)
indien vrijwilliger, wil je tevens steunend lid worden?

ja

nee

Door lid te worden van VCA gaat ieder lid een verplichting aan jegens de vereniging, haar vrijwilligers
en het team. Daarom kan het lidmaatschap slechts per seizoen en na schriftelijke opzegging worden
beëindigd. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni, opzeggingen dienen vóór 1 juni te zijn gedaan en zijn
pas geldig na ontvangst van een bevestiging per brief of e-mail door VCA.

DIGITALE SPELERSPAS EN GEGEVENSVERWERKING AVG
Voor alle spelers vanaf 11 jaar is een digitale spelerspas verplicht. Door het tekenen van dit formulier
gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens in de adminsitratie van VCA en het
gebruik van opnames tijdens wedstrijden/ evenementen op de website en/of social media, zoals
vastgelegd in het privacy beleid conform de voorgeschreven regelgeving in de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG).
Handtekening speler:
Plaats:

Handtekening ouder/ verzorger:
wanneer de speler jonger dan 16 jaar is

Datum:
Wanneer de digitale spelerspas aangemaakt is, kun je zelf een foto toevoegen. Voorwaarde is dat
alleen het gezicht duidelijk en van de voorzijde tegen een egale achtergrond is gefotografeerd.

BETALING
De betaling van contributie en andere uit het lidmaatschap voortvloeiende financiele verplichtingen
zoals bijv. boetes worden automatisch afgeschreven. Indien u het niet eens bent met een afschrijving,
kunt u uw bank opdracht geven deze te storneren. U heeft daarvoor 8 weken de tijd.
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. VCA St. Agatha om van het hierna genoemde
rekeningnummer de vastgestelde contributiebedragen en andere uit het lidmaatschap voortkomende
bedragen zoals boetes af te schrijven.
Mijn rekeningnummer (IBAN) is:
Handtekening rekeninghouder:
Dit formulier volledig ingevuld incl. kopie legitimatie (indien van toepassing) inleveren bij
Bas Toonen, Look 5, 5432DB, Cuijk (06-14991700).
Actieve leden zijn niet eerder speelgerechtigd dan het moment waarop de begeleider van het team een
bevestiging heeft ontvangen vanuit de ledenadministratie.
Eerdere deelname aan wedstrijden is niet toegestaan!

