Aanmeldingsformulier

Loosdrechtse Volleybal Vereniging
LoVoC

Ondergetekende geeft zich op bij de volleybalvereniging LoVoC
Achternaam

:

…………………………………………

Voornaam

:

…….……………………………… M / V

Straat en huisnummer

:

.………………………………………….

Postcode en woonplaats

:

…… … ……………………………….

Telefoonnummer

:

………………………………………….

Mobiel

:

………………………………………….

Geboortedatum

:

…..………………………………………

E-mail adres

:

..…………………………………………

E-mail adres ouder / voogd

:

..…………………………………………

Ik wil graag competitie / recreatief volleybal spelen (doorhalen wat niet van
toepassing is)

Ondertekening
Datum

:

.……………………………………….

Plaats

:

.……………………………………….

Handtekening*)

:

….…………………………………….

*) Indien minderjarig handtekening ouder / voogd

De contributie wordt door LoVoC automatisch geïncasseerd.
Wij verzoeken u het bijgevoegde incassoformulier in te vullen en te ondertekenen.
U kunt het aanmeldingsformulier en de incassomachtiging opsturen naar:
Ledenadministratie LoVoC, Dirk Smorenberglaan 17, 1231 JB LOOSDRECHT,
of e-mailen naar: ledenadministratie@lovoc.nl
met als bijlage in de mail een digitale pasfoto (JPEG ).

Aanmeldingsformulier

Privacyverklaring

Loosdrechtse Volleybal Vereniging
LoVoC

Lees de onderstaande privacyverklaring van LoVoC en de Nevobo goed door voordat je je
aanmeldt.
In deze verklaringen staat hoe LoVoC en de Nevobo omgaan met persoonsgegevens.

De privacyverklaring van LoVoC
De privacyverklaring van Nevobo
LoVoC maakt gebruik van foto- en/of videobeelden ten behoeve van de spelerspas, website,
nieuwsbrief en spel- en coaching analyse.
Door ondertekening van het formulier “Toestemmingsverklaring “ geeft u LoVoC
toestemming om uw gegevens voor genoemde doeleinden te gebruiken.
Voor leden jonger dan 16 jaar kan LoVoC hier alleen gebruik van maken wanneer u als
ouder/voogd toestemming geeft.

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging, De Loosdrechtse Volleybalclub, statutair gevestigd
te Loosdrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40477921, hierna genoemd LoVoC, willen wij u graag informeren over de vereniging en
(sport)activiteiten. Verder willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen, (team)foto’s en ander
beeldmateriaal van u op de LoVoC Facebookpagina en de websites www.lovoc.nl en
www.loosdrechtbeach.nl plaatsen.
Ondergetekende geeft de vereniging hierbij toestemming voor de hieronder vermelde
gegevensverwerkingen:
• Ondergetekende te benaderen voor activiteiten van de vereniging
• Het opnemen van de (pas-, team-, actie-)foto’s van ondergetekende
• Op de websites, webapplicaties en social media van de vereniging
• In de kantine van Sporthal Eikenrode te Loosdrecht
• Ondergetekende na beëindiging van zijn/haar lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een
reünie of bijzondere gebeurtenis
De toestemming van ondergetekende geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging ondergetekende opnieuw
om toestemming. Ondergetekende mag zijn/haar 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 door
een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger ondertekend te worden.

Gegevens ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger:
Naam:

…………………………………………………………………………

Handtekening:

…………………………………………………………………………

Datum:

………………………………………………………………………….

Aanmeldingsformulier

Loosdrechtse Volleybal Vereniging
Doorlopende incasso machtiging S€PA
Naam incassant
Adres incassant
Postcode / plaats
Land incassant
Incassant-id
Machtigingskenmerk

:
:
:
:
:
:

LoVoC
Rading 74 C
1231 KC LOOSDRECHT
Nederland
NL63ZZZ404779210000
*)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
LoVoC om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van LoVoC.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gegevens rekeninghouder
Naam en voorletters

:

…………………………………………

Straat en huisnummer

:

…………………………………………

Postcode en woonplaats

:

…………………………………………

E-mailadres*)

:

…………………………………………

Rekeningnummer (IBAN)

:

…………………………………………

Bank Identificatie (BIC)

:

…………………………………………

Datum

:

…………………………………………

Plaats

:

…………………………………………

Handtekening

:

…………………………………………

Ondertekening

*) Machtigingskenmerk wordt na verwerking per e-mail bevestigd door LoVoC.

Informatie digitale pasfoto / clubtenue
DIGITALE PASFOTO
Alle spelende leden (behalve recreanten en verenigingsleden) moeten een
digitale pasfoto aanleveren.
Hoe dient de pasfoto aangeleverd te worden?
Het betreffende lid stuurt zijn/haar digitale pasfoto naar de ledenadministrateur
van de vereniging (ledenadministratie@lovoc.nl). De ledenadministrateur
koppelt deze digitale pasfoto aan het lidmaatschap van het lid in Sportlink en
checkt de aanwezigheid en juistheid van de gegevens van het lid. De digitale
pasfoto dient aan de onderstaande eisen te voldoen:
Het dient een actuele, goed lijkende pasfoto te zijn
Van voren genomen
Ogen goed zichtbaar
Kleurenfoto
Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan
Resolutie 600x800 pixels
Verhouding 3x4
Bestandsgrootte 256 tot 512 kb
Schoolfoto’s zijn helaas onbruikbaar.

CLUBTENUE
Vanaf de C-jeugd is het verplicht in het LoVoC clubtenue aan wedstrijden deel
te nemen.
Informatie over het LoVoC clubtenue is te verkrijgen bij:
Veerle Foederer
M 06-30144671

