Verenigingsnaam

Regionummer*

Volleybal Vereniging Dynamiek

Verenigingsnr.*
Aanmelding

per direct
met ingang van

-

-

Achternaam
Voornaam
Voorletters

Tussenvoegsels

Postcode

Huisnummer + toevoeging*

Straat
Woonplaats
Geslacht

M = man

Telefoonnr. privé

V = vrouw

Geboortedatum*

-

-

-

Tel. nr. Mobiel

-

E-mail adres
Lidmaatschapscategorie*

S = speelgerechtigd lid

R = recreatief lid

V = verenigingslid

Lid als speler toevoegen aan het team
Ingevuld door

Handtekening
* In te vullen door ledenadminstratie Dynamiek

MACHTIGING **
De ondergetekende;
Naam:
……………………………………………………………………………………………………
Adres:

……………………………………………………………………………………………………

Postcode:

……………………………………

Plaats:

Gironummer

……………………………………

Bankrekeningnummer

……………………………………………………
…………………………………

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
Volleybalvereniging Dynamiek Goor
om van bovengenoemde rekening bedragen te doen afschrijven die verschuldigd zijn wegens:
contributie te betalen per kwartaal, en bondscontributie te betalen eenmaal per jaar
alle overige inningen, waarvoor goedkeuring is verleend op de Algemene Ledenvergadering
Naam lid:

………………………………………

Geboortedatum

………………………………………

De ondergetekende verklaart zich akkoort met de geldende bepalingen en voorschriften en heeft kennis genomen van de
“regeling betreffende incasso-opdrachten”.
Datum:

……………………………………

Handtekening:

……………………………………………

** Indien er geen machtiging wordt afgegeven, wordt er € 10 aan administratiekosten per jaar in rekening gebracht
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Weet u hoe u ons het makkelijkst kunt betalen?
Iedereen die een betaalrekening bij een bank heeft of een girorekening bij de Postbank , kan het zo regelen dat betalingen aan
ons voortaan automatisch van die betaalrekening worden afgeschreven.
Dat heet officieel een “incasso-opdracht”. En het houdt in dat de door u verschuldigde bedragen voortaan rechtstreek van uw
giro- of bankrekening worden afgeboekt. U begrijpt de voordelen: u betaalt steeds op tijd, zonder daar zelf ook maar enig
omkijken naar te hebben.

De Machtiging
Van zowel de Postbank als de andere banken hebben wij toestemming gekregen om u over dit incassosysteem te benaderen.
(Ook voor hen is het makkelijker als betalingen automatisch plaatsvinden.) Maar uiteraard hebben wij ook úw toestemming
nodig. Die toestemming kunt u ons verlenen door onderaan pagina 1 de zogenaamde “Machtigingscoupon” te gebruiken. Als u
die invult en bij de ledenadminstratie inlevert, gaan wij van start met de automatische afschrijvingen.

De Stopzetting
U begint makkerlijker met automatisch betalen, als u weet hoe simpel u kunt stoppen. Daarom krijgt u van ons bij deze de
zogenaamde “Intrekking machtiging” (onderaan pagina 2). Met deze coupon kunt u op elk gewenst moment kenbaar maken dat
u weer op de tot nu toe gebruikelijke manier wilt betalen. Met andere woorden: nu u een kaart in huis hebt om de
automatische betaling stop te zetten, kunt u het rustig gaan proberen.

Regeling Incasso-opdrachten
Ook als u het onverhoopt niet eens bent met een bepaalde automatische afschrijving, hebt u één maand de tijd om de betaling
te weigeren. U stuurt dan gewoon een berichtje (met de exacte gegevens van de afschrijving) naar het kantoor waar uw
betaalrekening wordt geadministrateerd. Daar zal men dan het betreffende bedrag zonder meer terugstorten op uw rekening.
Ook deze service maakt nog eens duidelijk dat u echt baas in eigen beurs blijft.

Kortom
Met de machtigingscoupon verleent u ons toestemming tot automatische incasso. U kunt pagina 1 (inclusief uw n.a.w.-gegevens
en machtiging) inleveren bij de ledenadministratie. Pagina 2 bewaart u, zodat u later altijd nog de “Intrekking Machtiging” kunt
inleveren bij de ledenadminstratie, als u besluit tot intrekking van de machtiging. Maar u zult zien: dit systeem van betalen is
even prettig voor u, als voor ons.

Privacy Policy
In het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming heeft Volleybal Vereniging Dynamiek een Privacy Policy
opgesteld. Dit document is lezen via de website van Dynamiek onder ‘INFO’. www.dynamiekgoor.nl/volleybal.
Middels het aanmeldformulier gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt
voor het lidmaatschap en incasso via Sportlink en verstrekken van informatie over de vereniging door e-mail en
nieuwsbrieven.
Tevens worden er op de site teamfoto’s geplaatst met daarbij een naamsvermelding. Indien u zich niet kan vinden in deze
verwerking dan kunt u daarover contact opnemen met het secretariaat via info@dynamiekgoor.nl.

INTREKKING MACHTIGING
De ondergetekende;
Naam:
……………………………………………………………………………………………………
Adres:

……………………………………………………………………………………………………

Postcode:

……………………………………

Plaats:

Gironummer

……………………………………

Bankrekeningnummer

……………………………………………………
…………………………………

trekt hierbij de machtiging in, die verleend is aan:
Volleybalvereniging Dynamiek Goor
om van bovengenoemde rekening bedragen te doen afschrijven die verschuldigd zijn wegens:
contributie te betalen per kwartaal, en bondscontributie te betalen eenmaal per jaar
alle overige inningen, waarvoor goedkeuring is verleend op de Algemene Ledenvergadering
Naam lid:

………………………………………

Geboortedatum

………………………………………

Datum:

……………………………………

Handtekening:

……………………………………………

** Indien er geen machtiging wordt afgegeven, wordt er € 10 aan administratiekosten per jaar in rekening gebracht

Pagina 2 van 2

