
Voornaam: Tussenvoegsel(s):

INSCHRIJFFORMULIR LIDMAATSCHAP

 

Achternaam:

Naam ouder(s): 

Adres: 

Postcode: 

Telefoon: 

Geb. datum: 

E-mail adres: 

Lidnummer KNKV: 
(bij overschrijving van andere vereniging naar SDO): 

Ondergetekende

Toestemming Privacy:

 verklaart hierbij: Ik betaal mijn contributie: 

Spelend lid (digitale foto) 

Algemeen lid (niet spelend) 

G - Korfbal lid  

te worden bij sv SDO en gaat akkoord met de
statuten en het Huishoudelijk Regelement zoals
beschreven opo www.sdo.korfbal.nl

Foto’s/video’s van mij te gebruiken ter promotie van de vereniging via de website (sdo-korfbal.nl) , Social Media pagina’s
betreft teamfoto’s, foto’s van evenementen & wedstrijden en kampioensfoto’s.
Mijn basisgegevens (NAWTE en geboortedatum) te delen met de KNKV ter registratie bij de bond om het mogelijk 
te maken om deel te nemen aan competities, dan wel overige KNKV functies te bekleden.
Mijn basisgegevens (NAWTE + begin- en einddatum lidmaatschap) te behouden voor historische statistieken 
en eventuele jubileumacties bij een eventuele beëindiging van mijn lidmaatschap.
Met mij te communiceren over mijn team, competitiezaken en overige relevante verenigingsinformatie.

door sv SDO te machtigen om, tot wederopzegging, het 
contributiebedrag automatisch te laten afschrijven van: 

IBAN nummer: 

Op naam van: 

Ik ben lid geworden door:  Handtekening: (indien jonger dan 16 jaar ouders laten

 

tekenen)

 

Sport & Spel 

Schoolkorfbal 

Sjors  Sportief 

Een ander SDO-lid Plaats:

Anders:  Datum:

Dit formulier dient ingeleverd te worden bij: 
de ledenadministratie (Bree 151 te Veldhoven) of, 
in het postvak in het clubhuis van SDO (Rapportstraat 70 te Veldhoven) 
voor spelende leden is een digitale pasfoto nodg: ledenadministratie@sdo-korfbal.nl 

SDO-Shirts zijn te koop bij Sporthuis Olympia (Dorpstraat 163 te Veldhoven) 

M V

Plaats: 

Mobiel: 

Plaats:


	V: Off
	undefined: Off
	M 1: 
	M 2: 
	M 3: 
	Plaats: 
	Mobiel: 
	Plaats 1: 
	Plaats 2: 
	undefined_2: 
	Spelend lid digitale foto: Off
	Algemeen lid niet spelend: Off
	G Korfbal lid: Off
	iban: 
	opnaamvan: 
	Fotosvideos van mij te gebruiken ter promotie van de vereniging via de website sdokorfbalnl  Social Media paginas: Off
	Mijn basisgegevens NAWTE en geboortedatum te delen met de KNKV ter registratie bij de bond om het moge: Off
	Mijn basisgegevens NAWTE  begin en einddatum lidmaatschap te behouden voor historische statistieken: Off
	Met mij te communiceren over mijn team competitiezaken en overige re: Off
	Sport  Spe: Off
	Schoo: Off
	S: Off
	Een ander SDOlid: Off
	Anders: Off
	anders2: 
	plaats: 
	datum: 


