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Aanmeldingsformulier 
Dit formulier gebruiken indien iemand zich wil aanmelden als speler/lid  van de vereniging.  

 

Bestemd voor:            Korfbal        ⃝   Voetbal         ⃝ 

 

MACHTIGING  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Astrantia SV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 

bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Astrantia SV nl. de jaarcontributie. Tevens verleent U hiermee Astrantia de mogelijkheid om 

eventuele boetes welke U door de KNVB / KNKV zijn opgelegd en openstaande kantine rekeningen automatisch te incasseren. Als 

u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact 

op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 Bankgegevens:   

  IBAN    

BIC    

Achternaam  Voorletters  

Plaats   

 
De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in 
verband met reguliere verenigingsactiviteiten. De adres gegevens worden verstrekt aan KNVB / KNKV. 
Ondergetekende geeft toestemming en verklaart bekend te zijn dat zijn/haar gegevens door de KNVB / KNKV gebruikt 
mogen worden voor reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten én het gebruik van de profielfoto op de site én het 
gebruik van opnames tijdens wedstrijden/evenementen op de website en/of social media zoals vastgelegd in het 
privacy beleid op https://www.astrantia.nl conform de voorgeschreven regelgeving in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders mede te ondertekenen.     
            Formulier inleveren bij ledenadministratie!  

Datum:              Handtekening:  

Persoonsgegevens:  

Achternaam:  Voorletters:  

Roepnaam:  Geslacht      ⃝    M           ⃝   V  

Nationaliteit:    

Geboortedatum:  Geboorteplaats:  

Adresgegevens:  

Straat:  

Huisnummer:  Toevoeging:  

Postcode:  Plaats:  

Contactgegevens:  

Telefoon:  Mobiel:  

E-mail:  
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http://www.astrantia.nl/
http://www.astrantia.nl/

