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Secretariaat SC Rijnland
Rekkenveld 2
6916 LN Tolkamer
0316-54 70 06
E-mail: secretaris@sc-rijnland.nl

Aanmeldformulier SC Rijnland
Ondergetekende meldt zich aan bij SC Rijnland als: Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Persoonsgegevens

Spelend lid VELDVOETBAL
Spelend lid Futsal (ZAAL)
Spelend lid 35+ of 45+
Donateur
Vrijwilliger
Anders, namelijk …………………………................

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

Voorletters: ..……………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………

Postcode en woonplaats: …………………………………………..

Geslacht: Mannelijk / Vrouwelijk *
Geboortedatum: …..…… -- ………… -- ………….…….
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
IBAN: ………………………………………………………………………… t.n.v. ………………………………………………………………………
(IBAN niet van toepassing voor vrijwilliger)
Betaling (niet van toepassing voor vrijwilliger)
Automatische incasso van de contributie:
JA, door ondertekening van dit formulier machtig ik SC Rijnland om de contributie per kwartaal
automatisch te incasseren.
NEE
(Wanneer er geen automatische incasso plaatsvindt, dient de contributie voor het hele seizoen vooruit betaald
te worden via overschrijving of contant).
(Onderstaande gegevens niet van toepassing voor vrijwilliger of donateur)
Ben je korter dan 3 jaar geleden lid geweest van een andere KNVB vereniging?
(Bij JA, dan moet er overschrijving worden aangevraagd. We nemen dan contact met je op).

JA /NEE*

Zijn er meerdere kinderen uit uw gezin lid van SC Rijnland?

JA / NEE*

Naam en geboortedatum: 1. …………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………….
SC Rijnland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Voor ons Privacybeleid verwijzen wij u naar onze website: https://www.sc-rijnland.nl/privacybeleid
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Lidmaatschapsvoorwaarden
Leden van SC Rijnland moeten zich houden aan de regels en zich actief inzetten voor de vereniging. Rechten en
plichten van leden staan beschreven in Statuten, Huishoudelijk Reglement, Contributiebeleid, Gedragscode en
Tuchtreglement. Aanmeldingen worden getoetst aan het Toelatingsbeleid van SC Rijnland. U krijgt binnen zes
weken na het indienen van uw aanmeldingsformulier bericht of en per wanneer u toegelaten wordt tot de
vereniging.
Door ondertekening van dit formulier verklaart u ermee bekend te zijn dat het lidmaatschap wordt aangegaan
tot 1 juli a.s. en daarna automatisch telkens voor 1 jaar wordt verlengd, zolang niet tenminste 30 dagen vóór 1
juli het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie van SC Rijnland. Tussentijdse
opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk.
Meerdere leden uit één gezin genieten een kortingspercentage en wel als volgt: tweede kind 25% en derde
kind 50%. Deze regeling geldt tot het moment dat men bij de senioren gaat spelen.
Voor informatie omtrent het lidmaatschap verwijzen wij u naar: https://www.sc-rijnland.nl/lidmaatschap/
Pasfoto
Spelende leden ouder dan 11 jaar (vanaf eerstejaars D-pupillen) moeten beschikken over een KNVB-spelerspas.
Deze spelerspas is digitaal. Om de spelerspas aan te maken is een recente pasfoto nodig. Wij verzoeken u
samen met dit aanmeldformulier een pasfoto in te sturen. De foto mag ook digitaal toegezonden worden naar
info@sc-rijnland.nl. Zonder spelerspas kunnen geen wedstrijden gespeeld worden.
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier, verklaart u hierbij, kennis genomen te hebben, van alle
regelingen die in dit formulier zijn genoemd. Voor personen jonger dan 16 is schriftelijke toestemming van één
van de ouders/verzorgers (wettelijke vertegenwoordiger) nodig, welke door ondertekening hieronder wordt
verleend.
Privacy
De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van SC Rijnland.
SC Rijnland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor ons Privacybeleid
verwijzen wij u naar onze website: https://www.sc-rijland.nl/privacybeleid/. Door ondertekening van dit
formulier verklaart u kennis te hebben genomen van ons Privacybeleid.
Datum: ………. - ………… - 20………

Handtekening:……………………………………………………………
Naam ondertekenaar ………………………………………………..
Bij minderjarige leden handtekening ouder / wettelijk vertegenwoordiger / verzorger *
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Formulier versturen
U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij een bestuurslid van SC Rijnland of in de
kantine van SC Rijnland of mailen naar: ledenadministratie@sc-rijnland.nl.

SC Rijnland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Voor ons Privacybeleid verwijzen wij u naar onze website: https://www.sc-rijnland.nl/privacybeleid

