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INSCHRIJFFORMULIER DUNAS
PERSOONLIJKE GEGEVENS		
Achternaam:

							

Roepnaam:

Voorletters:

Geboortedatum:

Geslacht:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Mobiel nummer:

Telefoonnummer:

man /

vrouw /

anders

E-mail :
1

1

Je emailadres wordt gebruikt voor het ontvangen van de nieuwsbrief en verenigingsinformatie.

Bij personen jonger dan 18 jaar onderstaande graag invullen:
Naam ouder/verzorger(s) 1:

Naam ouder/verzorger(s) 2:

Tel. ouder/verzorger(s):

Tel. ouder/verzorger(s):

LIDSOORT
Ik wil me graag aanmelden als:
Spelend lid - veld en zaal
Spelend lid - veld
Spelend lid - zaal
Kangoeroe lid
Niet-spelend lid
Donateur
Ben je al eerder lid geweest van een korfbalvereniging?
Ja, vereniging:
Nee
CONTRIBUTIE
Voor meer informatie over de hoogte van de contributies, zie www.dunas-korfbal.nl/vereniging/lidmaatschap
Hierbij machtig ik,
IBAN nr.

, SV Dunas om de contributie van mijn rekening af te schrijven.
ten name van

Indien van toepassing, nummer Ooievaarspas:
Dit i.v.m. korting op de contributie.
1) Bij opzegging van het lidmaatschap is contributie verschuldigd tot het einde van het lopende verenigingsjaar (1 juli t/m
30 juni).
2) Opzegging van het lidmaatschap of donateurschap per het eerstvolgende verenigingsjaar kan tot uiterlijk 1 mei van het
lopende verenigingsjaar.		
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PRIVACY
Ik ga akkoord met:
De privacyverklaring van SV Dunas. Deze is te vinden via www.dunas-korfbal.nl/privacy
Dat SV Dunas foto’s en video’s van mij kan gebruiken ter promotie van de vereniging via website en social media.
Het delen van mijn gegevens met het KNKV (de sportbond) voor registratiedoeleinden, zodat ik deel kan nemen aan de
competitie of andere gerelateerde functies uit kan oefenen.
Het behouden van mijn naam en e-mailadres in het archief van SV Dunas om benaderd te kunnen worden voor een
eventueel jubileum of historische statistieken.
Dat mijn emailadres in de mailinglijst voor de Dunas Nieuwsbrief wordt opgenomen.
VRIJWILLIGERS
Onze vereniging wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Actieve betrokkenheid van ouders en leden is noodzakelijk om
de vereniging draaiende te houden. Zonder vrijwilligers kan onze sportvereniging niet bestaan. Mocht je het leuk vinden om
vrijwilligerswerk te doen, waar zou je voorkeur dan naar uit gaan?
Bardiensten
Hulp bij jeugdactiviteiten (organiseren van evenementen of training geven)
Schoonmaak van de kantine
Organisatorische activiteiten (bijdragen aan één van de commissies)
Anders, namelijk
Vrijwilligers verrichten vele verschillende taken binnen de vereniging. Helaas is de kennis niet altijd voldoende en is er altijd
ondersteuning wenselijk. In het verleden werd er vaak gezegd: “had mij dat maar gevraagd, ik werk bij/als ... “. Om eventueel
een beroep te kunnen doen op jouw kennis, zou het fijn zijn als wij jouw beroep/hobby’s mogen weten. Uiteraard gaan wij
vertrouwelijk om met de gegevens en invullen is niet verplicht.
Beroep:

						

Werkgever:

					

Hobby’s:
Bedankt voor het invullen van je gegevens!
Stuur dit inschrijfformulier ondertekend en met digitale pasfoto2 naar secretaris@dunas-korfbal.nl.
2

Je pasfoto is noodzakelijk voor de ledenadministratie. Kangoeroeleden hoeven geen pasfoto in te leveren.

Datum overeenkomst:

(Digitale) Handtekening:
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