1

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA
VOLGNR JULIANA ……………………………… DATUM ……………………………………….

Het aanmeldingsformulier, machtiging incasso, Wie Wil Wat en
AVG formulier inleveren bij:
Peter van Overbeek, Leeuwerikstraat 46, 5451 VD Mill

Vanaf 11 jaar is
het verplicht een
digitale PASFOTO
aan te maken voor de

VOETBAL APP
van de KNVB

Alle gegevens nauwkeurig invullen s.v.p.
ACHTERNAAM: ……………………………………………………………..… ROEPNAAM: .............................................................
VOORLETTERS: ………………………………………………………………... GESLACHT:

M/V

GEBOORTEDATUM: ……………………………………………………….… GEBOORTEPLAATS: …………………………………..……..…...
ADRES: …………………………………………………............................. POSTCODE: ………………………………..............................
WOONPLAATS: ………………………………………………………………… NATIONALITEIT: ……………………………………….……………
TELEFOON: ……………………………………………………….……………… MOBIEL: …………………………………………………..…...........
E‐MAILADRES: ..........................................................................................................................................................

ALS U 16 JAAR OF OUDER BENT, DAN DIENT U BIJ DEZE AANMELDING EEN KOPIE VAN EEN
GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS TOE TE VOEGEN.
SOORT LEGITIMATIEBEWIJS: ………………………………………………………… NUMMER: ………………………………………….………...........
DATUM VAN AFGIFTE: …………………………………………………………………. PLAATS VAN AFGIFTE: …………………………………….…….

Ondergetekende verklaart hiermee dit formulier juist en naar waarheid te hebben ingevuld en na
het verkrijgen van het lidmaatschap zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk
reglement van Juliana.
HANDTEKENING (van uzelf, ouder of voogd): .....................................................................
Plaats: …………………………………………………..
Datum: …………………………………………………
De actuele contributiebedragen per seizoen vindt u op de website: www.julianamill.nl
De contributie wordt bij vooruitbetaling geïnd per half jaar (in januari en in juli)
De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Hiervoor dient u eenmalig een
doorlopende machtiging af te geven. Zie volgende pagina.
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DOORLOPENDE MACHTIGING
Incassantgegevens
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Incassant ID:
IBAN:
Kenmerk:

RKSV Juliana
Molenstraat 6
5451 BC
Mill
NL66ZZZ402155300000
NL59RABO0134303156
…………………………… (lidnummer invullen door Juliana)

(invullen svp)
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

ADRES: ............................................................................................................................................................

POSTCODE: …………………………................... WOONPLAATS: ……………………………………………….…..…………………..

IBAN‐REKENINGNUMMER: ………………………………………………………………………………………………………….…………….

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan RKSV Juliana om van zijn/haar
bovengenoemde rekening de contributie af te schrijven.
•
•
•

Ruimschoots van tevoren ontvangt u bericht wanneer de contributie geïnd zal worden.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terug boeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Bij beëindiging van het lidmaatschap eindigt ook deze machtiging.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze regeling

Plaats: ……………….………………................

Handtekening (van uzelf, ouder of voogd):

Datum: ………………………………………………

…………………………………………………………………………….
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Algemene Verordening Gegevensbescherming
U geeft tevens de toestemming in verband met de nieuwe wet AVG, betreffende de
persoonsgegevens, voor het volgende:
1: Je naam te plaatsen op de web- en/of Facebooksite van onze vereniging (www.julianamill.nl /
Facebook: RKSV Juliana Mill) of andere in- en externe communicatiemiddelen. Het betreft o.a. je
naam in of op wedstrijdverslagen, selectie overzichten, teampagina, presentatiegids.
2: Het plaatsen van foto’s (waarop je duidelijk en herkenbaar te zien bent) op onze web- en/of onze
social media account zoals Facebook en instagram.
Welke gegevens verwerken wij?
RKSV Juliana Mill verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze dienst
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam van de leden,
geslacht en geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
en eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en
telefonisch. Wij verwerken in voorkomende gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van uw gezondheidsgegevens en strafrechtelijk verleden.
Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de aanvraag van een nieuw lid - sponsorovereenkomst - donateur - vrijwilliger - etc. kunnen wij
u vragen om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan van de
overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het waarborgen van de
veiligheid en integriteit van de onze organisatie, medewerkers en cliënten.
□ Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor [het doel dat op
dit aanmeld/inschrijfformulier wordt omschreven]
□ Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals omschreven op
www.julianamill.nl/privacy
□ Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten, wedstrijden
van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters,
advertenties
Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze regeling
Naam lid / ouder van: ………………………………………………………..
Plaats: ……………….………………................

Handtekening (van uzelf, ouder of voogd):

Datum: ………………………………………………

…………………………………………………………………………….
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Wie Wil Wat formulier
Welkom bij onze mooie club Juliana. Sinds 2015 heeft voetbalvereniging Juliana een
vrijwilligersbeleid. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is dat een lidmaatschap van Juliana niet
meer geheel vrijblijvend is. We verwachten van alle ouders van onze jeugdleden t/m O15, dat
iedereen in bepaalde mate een bijdrage zal gaan leveren aan de club. En vanzelfsprekend ook van
al onze seniorenleden en de jeugdspelers van O19 en O17. Alleen hierdoor wordt de positieve sfeer
in onze vereniging behouden en neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid voor de club.
Vaak beschikt u vanuit uw beroep of hobby over kwaliteiten die erg goed van pas komen bij Juliana!
Ook kan Juliana rol een spelen voor stagiaires van het middelbaar (beroeps)onderwijs.
Vult u in het volgende ‘Wie Wil Wat formulier’ in waar uw voorkeur ligt, dan zal de
vrijwilligerscommissie uw formulier verwerken.
Op de website kunt u het functieboek met de functieomschrijvingen die er binnen Juliana zijn
vinden.
Naam lid / ouder van: …………………………………………………………………………..
Lidnummer: ……………………………………………………… (invullen door Juliana)
Gelieve de activiteit aan te kruisen waarvoor u belangstelling heeft.
□
□
□
□

Jeugdleider/ trainer
Jeugdscheidsrechter
Meehelpen met (jeugd-) evenementen (vb. Eastern Open / Voetbaldagen / 4 tegen 4)
Jeugd activiteiten commissie (sinterklaas, kampioenschappen etc.)

□ Senioren leider/ trainer (van de lagere elftallen)
□ Senioren scheidsrechter (van de lagere elftallen)
□ Senioren activiteiten commissie
□ Beheer en onderhoud (van velden en gebouwen)
□ Kantinewerkzaamheden (bar of keukendienst)
□ Schoonmaakwerkzaamheden
□
□
□
□

PR / sponsorcommissie
Redactioneel (beheer website/ clubblad)
Lief en leed / jubileumactiviteiten
Bieden van medische zorg (EHBO, fysio, BHV)

□ Een andere taak: ………………………………………………………………………..
Eventuele toelichting door uzelf:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

