
s.v. Het kasteel

Ja, Ik wil graag lid worden van Schaakvereniging Het Kasteel.
Schrijf mij in als:Schrijf mij in als:          Seniorlid /        Dubbellid,   bondsnummer:

Jeugdlid /        Juniorlid (16-20 Jaar)         Begunstiger

Mijn gegevens:Mijn gegevens:

Achternaam:
Voornaam:
Geb. datum:
Adres:
Postcode:

Telefoon:

E-mail:

Voorletters:

Geslacht: Man /          Vrouw

Woonplaats:

Mobiel:

Verklaring Privacy Statement:  Ondergetekende verklaart dat.Verklaring Privacy Statement:  Ondergetekende verklaart dat.

Ik stem in met gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals beschreven in 
het privacy statement van S.V. Het Kasteel (ter inzage op de website en speelzaal): 

Ja                 Nee

Ik stem in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en social 
media van S.V. Het Kasteel:

Handtekening lid (van ouder/verzorger bij jeugdleden)(van ouder/verzorger bij jeugdleden):

E-mail (van ouder/verzorger bij jeugdleden)(van ouder/verzorger bij jeugdleden):

Ja                 Nee

Aanmeldingsformulier LidmaatschapAanmeldingsformulier Lidmaatschap

Een aantal gegevens van deze aanmelding wordt door de KNSB doorgegeven aan NOC*NSF.Een aantal gegevens van deze aanmelding wordt door de KNSB doorgegeven aan NOC*NSF.
Dit gebeurt i.v.m. het veilig stellen van subsidies, bepalen van stemverhoudingen en statistische doeleinden.
Deze gegevens worden nadrukkelijk niet gebruikt voor commerciële doeleinden.niet gebruikt voor commerciële doeleinden. In verband hiermee is er een 
reglement ‘Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport’ (reglement KISS) opgesteld.
Dit reglement is te raadplegen op de website en ligt ter inzage op de vereniging.
BezwaarBezwaar tegen deze verstrekking van gegevens kan schriftelijk worden ingediend bij het Bondsbestuur.het Bondsbestuur.

Contributietarieven  2020/2021Contributietarieven  2020/2021

Senior:
Jeugd:
Junior (16-20 jaar):
Dubbellid:
Begunstiger:

€
€
€
€
€

In te vullen door de secretarisIn te vullen door de secretaris
Formulier ontvangen d.d.

Gegevens verwerkt d.d.

Opgegeven bij KNSB d.d.

Bondsnummer:
Ing-Bank.: NL78 INGB 0001 7339 46Ing-Bank.: NL78 INGB 0001 7339 46

Aanmeldingsformulier lidmaatschap 2020-2021

Datum: Ingangsdatum lidmaatschap:

112,-
70,-
70,-
62,-
55,-
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