Sportpark "De Ooigraaf”
Ooigraaf 2, Beuningen
Postbus 50, 6640 AB Beuningen
IBAN:NL95RABO0107203715
K.v.K. nr. 40144707
E: ledenadministratie@beuningseboys.nl
I: www.beuningseboys.nl

Aanmeldingsformulier v.v. Beuningse Boys.
A.u.b. uw gegevens voluit vermelden en bij het * doorstrepen wat niet van toepassing is.
Het bij voorkeur (!) digitaal invullen van dit formulier kunt u op de volgende manier doen:
→ klik met de rechtermuisknop op het in te vullen vakje → kies “tekst toevoegen” → verwijder bij
geslacht de M of de V → idem verwijderen bij soort lid → de gekozen rondjes vervangen door een ‘X’.
Als u alles hebt ingevuld kunt u het formulier opslaan op uw PC en daarna mailen naar het
onderstaand emailadres. Succes!
Inschrijfgegevens nieuw lid:
Roepnaam

: .........................................................................................

Tussenvoegsel

: …………………… Achternaam: ……………………..

Adres

: .........................................................................................

Postcode

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

Geb.datum

:

Tel.nummer

:

Emailadres

:

Soort lid

: veld / zaal / veld én zaal / voetbal+ / mini / steunend lid **

Geslacht: M / V *
Mob.nummer:

**Als je in de afgelopen 3 jaar bij een andere club competitie hebt gevoetbald dien je overschrijving
aan te vragen. D.m.v. dit aanmeldingsformulier geef je aan dat je toestemming geeft aan de nieuwe
club om de overschrijving in gang te zetten. De overschrijving wordt digitaal aangevraagd door de
nieuwe club.
Bij aanmelding betaald u éénmalig € 10,- inschrijfgeld. Het inschrijfgeld zal bij de contributie
meegenomen worden.
Betalen contributie
Met ingang van het seizoen 2018-2019 wordt de administratieve verwerking van de contributie-inning
uitgevoerd door ClubCollect. Voor de werking/procedure hiervan; zie onze website
https://www.beuningseboys.nl/nieuws/id/2011946/contributie-innen-gaat-veranderen-/
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OPGAVE VRIJWILLIGERSACTIVITEIT (Geldt niet voor voetbal+ - leden)
In de jaarvergadering van november 2013 is het nieuwe vrijwilligersbeleid aangenomen. Dit houdt in
dat elk nieuw lid vanaf 15 jaar, cq een van de ouders bij nieuwe leden t/m 14 jaar, zich bij
aanmelding dient op te geven voor een vrijwilligerstaak van minimaal 3 uur per seizoen. Op de
website www.beuningseboys.nl kunt u, onder het kopje -info- op de homepage, de volledige versie
van het vrijwilligersbeleid lezen.
Middels dit formulier kunt u hieronder een opgave (min. 2 keuzes) doen. Hebt u geen keuze kunnen
maken, kan uw aanmelding niet gehonoreerd worden.

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Parkbeheer
Bestuur
Sportbegeleiding
ICT & Communicatie
Accommodatie

Wedstrijdzaken
Toernooien
Evenementen
Sponsorcommissie
Anders; nl.:

EHBO (zaterdags)

Retourneren s.v.p. aan: ledenadministratie@beuningseboys.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van de wet AVG geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze
geautomatiseerde administratie. De gegevens zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieverstrekking aan
(kader)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB en ClubCollect. U vindt onze privacy-verklaring op
www.beuningseboys.nl.
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