
Aanmeldingsformulier 

Na het invullen dient het formulier te worden opgestuurd naar de secretaris, 
Jeffrey Mulder, Houtduifstraat 17, 1824 JG Alkmaar 

Ondergetekende meldt zich hierbij tot wederopzegging aan als lid van de hieronder aangegeven afdeling van c.k.v. D.S.O. en verklaart dat hij/zij 
de verschuldigde contributie zal voldoen. Hij/zij gaat akkoord met de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging (verkrijgbaar bij 
de secretaris, secretaris@dso-alkmaar.nl). 

Ieder lid mag bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating van een nieuw lid. Als er binnen 30 dagen na aanmelding geen bezwaar is ingediend, 
is het aangemelde lid toegelaten. In verband met de teamopgave bij de korfbalbond, dient een schriftelijke opzegging van het lidmaatschap vóór 
30 april in het bezit te zijn van de secretaris.  

Achternaam : ………………………………………………………………………………… Tussenvoegsel : ………………………………………… 

Roepnaam : ………………………………………………………………………………… Voorletter(s) : …………………….………………….. 

Geboortedatum : ………………………………………………………………………………… Geboorteplaats : …………………….………………….. 

Straat en huisnummer : ………….……………………………………………………………………… □ Man □ Vrouw 

Postcode : ……………………………………………... Woonplaats : ………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : …………………………………………….. Mobiele telefoon : ………….…………………………………………………….......... 

E-mailadres : ………………………………………………………………………………… 

Soort lid 
□ Spelend □ Trainingslid □ Recreant □ Kabouter □ Kangoeroe □ Overig 

Contributie 
Ik betaal mijn contributie □ per jaar □ per maand, middels automatische incasso 

vul de doorlopende machtiging in (z.o.z.)

Privacy 
DSO bewaart persoonlijke gegevens van u om invulling te geven aan het lidmaatschap. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden (zoals 
het KNKV of de gemeente) of met commissies die binnen onze vereniging actief zijn. Uw telefoonnummer kan worden gedeeld in een WhatsApp-
groep waarin leden, vrijwilligers of ouders van leden zijn verenigd. Tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten kunnen foto’s of video-
opnamen worden gemaakt, en soms publiceren wij beeldmateriaal op onze website, social media of in onze kantine. Voor het gebruik van uw 
persoonlijke gegevens en beeldmateriaal (of de gegevens/beeldmateriaal van uw kind), vragen wij hierbij uw toestemming.

* Soort gegevens Doel Bewaartermijn 

□ Foto’s en video’s 

Verbetering sportieve prestaties, informeren 
leden, vrijwilligers en niet-leden, PR-
doeleinden, verslaglegging wedstrijden en 
evenementen, clubhistorie, gebruik van 
teamfoto op website 

Onbeperkt 

□ (Pas)Foto** Opname in Sportlink t.b.v. digitale spelerskaart Onbeperkt. Vanaf twee jaar na beëindiging 
lidmaatschap uitsluitend in archief. 

□ Naam, geboortedatum en 
geb.plaats, contactgegevens ** 

(Leden)administratie, statistiek, verstrekking 
aan derden (waaronder het KNKV), informeren 
en uitnodigen leden en niet-leden 

Onbeperkt. Vanaf twee jaar na beëindiging 
lidmaatschap uitsluitend in archief. 

□ Bankrekeningnummer ** Financiële administratie Tot 7 jaar na beëindiging lidmaatschap. 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft ** toestemming noodzakelijk voor lidmaatschap 

Handtekening: (van één van de ouders/voogd indien het nieuwe lid nog geen 18 jaar is) 



 
 
 

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA 
  Naam incassant : christelijke korfbalvereniging D.S.O. 

  Adres incassant : Vondelstraat 35 
  Postcode incassant : 1813 AA Woonplaats incassant : Alkmaar 
  Kenmerk machtiging : ckv DSO - lidnr Incassant ID : NL76ZZZ406342590000 
  Reden betaling : contributie c.k.v. D.S.O.   
      
 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
 - c.k.v. D.S.O. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw rekening kan afschrijven; 

- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van c.k.v. D.S.O. 
 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. 
      
 Naam : ……………………………………………… 
 Adres  : ……………………………………………… 
 Postcode : ……………………………………………… Woonplaats : ………………………… 
 Rekeningnummer (IBAN) NL |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 
      
 Plaats en datum : ……………………………  Handtekening : ……………………………………………… 
                  

 
In te vullen door de secretaris 

Datum ingang lidmaatschap …………………………………………… Lidnummer KNKV …………………………………………. 
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