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AANMELDINGSFORMULIER 2020-2021
Voornaam :

M/V *)
KV SIOS

Achternaam :

p.a. Radstraat 11
8471 GL WOLVEGA

Geboortedatum :

secretaris@sios.nl

Straat :

Huisnummer :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer :

Mobiel nummer :

Emailadres :

O
O
O
O
O
O
O
O

Handtekening :
(Ouder/verzorger als het nieuwe lid nog minderjarig is)

Contributie per 01-01-2020
Maand (10 delen)
Kangoeroe 1-1-2015 of later
€
7,20
1-1-2009 t/m 31-12-2014
Pupil
€ 10,60
1-1-2005 t/m 31-12-2008
Aspirant
€ 12,70
1-1-2002 t/m 31-12-2004
Junior
€ 18,80
Senior
31-12-2001 of eerder
€ 26,90
(Bovenstaande bedragen zijn inclusief kledinggeld)
Overig lid
€
6,30
G-korfbal
€ 11,60
Traningslid
€ 11,60

Kwartaal
€
18,00
€
26,50
€
31,75
€
47,00
€
67,25

€
€
€
€
€

Jaar
72,00
106,00
127,00
188,00
269,00

€
€
€

€
€
€

63,00
116,00
116,00

15,75
29,00
29,00

Kv SIOS mag gedurende het korfbalseizoen het wekelijkse nieuwsbericht sturen naar het volgende emailadres:

Het wekelijkse nieuwsbericht is verplicht voor alle Senioren, Junioren, Aspiranten, Pupillen, Kangoeroes en Gkorfballers. Voor overige leden is dit optioneel.
Extra contributie selectie spelers

Senioren €
Junioren €

20,00
10,00

Betalingswijze
O Automatisch Incasso per maand (10 delen aug t/m mei)
O Automatisch Incasso per kwartaal (aug/nov/feb/mei)
O Automatisch Incasso per jaar (september)

O Anders betalen nl.:

Overig
* Kv SIOS is voortdurend op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator zal u binnenkort benaderen met een
vragenlijst. Het kost u slechts een paar uren per veldseizoen (september/oktober en maart t/m juni). * Spelende
leden vanaf B-asprinten en hoger dienen er rekening mee te houden dat zij gedurende het zaalseizoen worden
ingezet als halwacht bij korfbalwedstrijden. * Ouders/verzorgers van jeugdleden dienen er rekening mee te houden
dat men wordt ingezet voor bardienst tijdens het veldseizoen. Dit geschiedt niet op naam, maar wordt ingedeeld per
ploeg.
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Beste ouders/verzorgers en leden van SIOS,
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet van kracht, de AVG....Algemene Vordering
Gegevensbescherming. Deze regelgeving is van toepassing voor alle bedrijven, organisaties en
verenigingen die gegevens van personen (persoonsgegevens) in bestanden bewaren. Deze
organisaties moeten zich aan de regels houden, kortom er moet veilig omgegaan worden met
alle persoonsgegevens.
Het bestuur van kv SIOS gaat hier uiteraard serieus mee om, en vragen u dus ook om dit bericht
goed door te lezen bij uw aanmelding en bij vragen of opmerkingen altijd even contact met ons
op te nemen.
Op 30 april 2018 heeft SIOS een AVG verklaring ontvangen waarbij staat omschreven hoe onze
korfbalvereniging met de privacy omgaat van haar leden.
Onderstaande punten hebben betrekking op het lidmaatschap bij onze vereniging.
Bent u het niet eens met één of meerdere punt(en) dan horen wij dat graag bij uw aanmelding
bij onze vereniging! Dan zullen wij daar rekening mee houden, uw mening zal ook opgeslagen
worden voor verdere registratie.
1. Bij een kampioenschap zal er een teamfoto en mogelijk wedstrijdfoto’s gepubliceerd worden
op onze SIOS website, SIOS Facebook, SIOS Weekbericht, SIOS Twitter of SIOS Instagram. Geldt
ook voor (korfbal gerelateerde) SIOS activiteiten. Kampioensfoto’s wordt ook doorgestuurd naar
de lokale krant (Stellingwerf).
2. De teamindeling zal genoteerd staan op de site, dit betreft alleen een publicatie van voor- en
achternaam.
3. Bestuursleden en commissieleden zullen met voor- en achternaam en telefoonnummer
(optioneel) vermeld staan op de website en weekbericht.
4. Zonder tegenbericht kan uw telefoonnummer toegevoegd worden bij een groepsapp van uw
team of van het team van uw kind.
5. Indien u zich beschikbaar stelt voor vrijwilligerswerkzaamheden zal uw contactgegevens ook
doorgezet worden naar desbetreffende commissie.
Al uw gegevens zijn bij kv SIOS opgeslagen in beveiligde documenten.
Uw gegevens zullen wij nooit zonder uw toestemming doorgeven aan derden.
Wij zullen u vooraf altijd informeren.
Nogmaals, kunt u zich niet vinden in de vijf bovengenoemde punten dan vernemen wij dat graag
zo spoedig mogelijk om een goede registratie te kunnen realiseren!
Met vriendelijke groet,
Bestuur kv SIOS
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