Le de nadm i nis trati e
Maaike Waanders
l e d e n a d m i ni s t r a t i e @ r i v o - r i e t m o l e n . n l

Aanmeldformulier nieuw lid
Voorletters + Achternaam:

_________________

Roepnaam:

_________________

Straat + Huisnummer

_________________

Postcode + Woonplaats:

_________________

Telefoonnummer:

(voorkeur mobiel nummer)

Geboortedatum:

_________________

E-mailadres:

_________________

Lidmaatschap*:

Mini’s / Jeugd / Senioren / Recreanten

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Contributie en afmelden
De contributiegelden zijn op de website te vinden: www.rivo-rietmolen.nl. De contributie wordt in
drie termijnen (oktober, januari en april) automatisch geïncasseerd.
Wij verzoeken je naast het aanmeldformulier bijgaand machtigingsformulier en de
toestemmingsverklaring in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie.
Afmelden kan één keer per jaar vóór 1 juni via de mail: ledenadministratie@rivo-rietmolen.nl.
Spelerspas
Wij verzoeken je een pasfoto mee te leveren voor de spelerspas. Deze kun je digitaal (gescand in
een jpg bestand) naar de ledenadministratie verzenden.
Kledingvoorschriften
Onze volleybalvereniging hanteert kledingvoorschriften. Belangrijk is dat een team uniformiteit
uitstraalt. Wij verwachten dat een nieuw lid zich aan de geldende voorschriften houdt.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. De zomerfeesten Rietmolen draaien ook op
vrijwilligers van vier verschillende verenigingen waaronder onze volleybalvereniging. Het is dan ook
verplicht als lid van onze vereniging om jaarlijks te helpen bij dit evenement.
Jijzelf of jouw ouders kunnen ondersteuning bieden op de volgende gebieden: coachen en/of
trainen van een team (senioren/jeugd), scheidsrechter, bestuurslid, lid van diverse commissies,
begeleiden van (jeugd)activiteiten, sponsoring, kantinemedewerker, etc.
Mijn voorkeur gaat uit naar: ______________________________________________________________________
Bij voorbaat dank,
De ledenadministratie
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Machtigingsformulier
(doorlopende machtiging)
Naam:

_________________

Adres:

_________________

Postcode:

_________________

Woonplaats:

_________________

Land:

_________________

IBAN:

_________________

BIC*:

_________________

* geen verplicht veld bij Nederlands IBAN

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RIVO Rietmolen 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
contributie.
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.

Plaats en datum:

_________________________________

Handtekening:

Bij voorbaat dank,
De ledenadministratie
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Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms
ook foto’s en filmpjes van u op internet, apps en/of social media plaatsen. Met dit formulier vragen
wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik, ___________________________________________, Rivo Rietmolen toestemming
om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, apps en/of social media.
Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat
andere leden mij kunnen benaderen.
De toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging opnieuw om uw
toestemming.
U mag uw toestemming op elk moment intrekken.

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:

Bij voorbaat dank,
De ledenadministratie

______________________________________________

