SEPA
AANMELDINGEP
Naam en voorletters
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mail gegevens
Team
IBAN nummer
Machtiging

Ja

/

Nee

(doorhalen wat niet gewenst is)

Indien Ja: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KV ROKA 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 opdracht van KV ROKA met contractnummer NL37ZZZ401640810000. De
contributie wordt 1 keer per jaar geïncasseerd bij aanvang van het seizoen (september). Opzegging van deze machtiging
dient tijdig en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de penningmeester.
Als ut 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.
Indien Nee: ondergetekende ontvangt na inlevering van dit formulier een contributienota.
Informatie over contributiebedragen kunt u opvragen bij onze penningmeester Daniëlle Adams
@: info@rokabeesel.nl, tevens staan de bedragen vermeldt op onze website: www.rokabeesel.nl.

Plaats en datum:

Handtekening:

NB: voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.
Dit formulier kunt u inleveren bij de penningmeester van R.O.K.A.:
Daniëlle Adams, Juffrouw Hensenlaan 21, 5954 CD Beesel

Machtiging voor standaard Europese Incasso
Kv Roka
Juffrouw Hensenlaan 21
5954 CD Beesel, Nederland
NL37ZZZ401640810000
Betreft betaling contributie Kv Roka
Kenmerk machtiging:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KV ROKA om doorlopende incassoopdrachten 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 opdracht van KV
ROKA.
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.

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
IBAN nummer:

Plaats en datum:

Handtekening:

Toestemmingsverklaring
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 of uw kind op onze website
en facebookpagina plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens
hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik _______________________________________________ Korfbalvereniging
Roka toestemming om gegevens over mij of mijn kind te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
o
o

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op facebook en onze website.
Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan trainsters en leidsters, zodat
zij mij het wedstrijdschema en verdere informatie kunnen toesturen.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam
Geboortedatum
Plaats en 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:

