Aanmeldingsformulier
Naam

: ……………………………………..

Voorletter(s)

: ……………………………………..

Roepnaam: …………………………..

Geboortedatum

: ……………………………

☐ Man / ☐ Vrouw

Adres

: ……………………………………………………………………………………………

Postcode

: …………………………….

Telefoonnummer

:……………………………………………………………………………………………

E-mailadres

: ……………………………………………………………………………………………

Geboorteplaats

: ……………………………..........

Nationaliteit

: ……………………………...........

Woonplaats: ……………………………………….

Legitimatie is alleen vereist bij leden vanaf 16 jaar. Een kopie hiervan kan ingeleverd worden bij de ledenadministratie.
Legitimatiebewijs
: ☐ Identiteitskaart
☐ Paspoort
☐ Rijbewijs
Legitimatienummer

: ……………………………………………

Ik meld mij aan als
☐ Spelend lid

☐ Trainend lid*

☐ Spelend lid 7 x 7

☐ Niet spelend lid

☐ Donateur

☐ Leider/trainer

☐ Walking Voetbal
(alleen senioren)
☐ Vrienden van fc Harlingen

* Alleen de jongste jeugd die nog niet in competitieverband spelen en nog niet ingeschreven zijn bij de KNVB.

Betalingsgegevens
Er kan alleen betaald worden per automatisch incasso. De machtiging voor automatische incasso geldt tot opzegging
van het lidmaatschap. Lidmaatschap loopt van 01-07 t/m 30-06. Afmeldingen dienen te geschieden voor 30-06. Door
onderstaande gegevens in te vullen, verleen je een incassomachtiging aan fc Harlingen om de contributie van jouw
rekening af te schrijven.
Hierbij geeft ondergetekende toestemming om de contributie automatisch af te schrijven van:
Rekeningnummer (IBAN) : …………………………………………….
Rekening op naam van

: …………………………………………....

Ik kies voor betaling per : ☐ kwartaal

☐ halfjaar

☐ jaar

Datum: ………………………………
Naam van ouder / wettelijke verzorger: ………………………………..
Handtekening (ouder/voogd indien <18 jaar): ……………………………………….. (schriftelijk ondertekenen)

Stichting Leergeld
Wilt u betalen via Stichting Leergeld? Dat kan bij fc Harlingen want voetbal is voor iedereen!
☐ ja
☐ Nee
De benodigde (aanvullende) stukken kun je, mailen naar penningmeester@fc-harlingen.nl

Toestemmingsverklaring fc Harlingen
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms
ook foto’s en filmpjes van u op internet en social media plaatsen. Met deze verklaring vragen wij u
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ................................................................... (verder: ondergetekende),
.......................................... fc Harlingen (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
☐
Publiceren van foto’s en/of filmpjes (elftal- en actiefoto’s, bijeenkomsten, andere door fc
Harlingen georganiseerde activiteiten) van mij op de website en social media.
☐

Publiceren van mijn naam en foto in de presentatiegids

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn 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

: ................................................................

In te vullen door de ledenadministratie
Aangemeld bij de KNVB

: ………………………………

Lidnummer KNVB

: ………………………………

