FORMULIER LIDMAATSCHAP OZC.
Korfbal/kweekvijver/kangoeroe’s/kombifit/recreanten,
doorhalen wat niet van toepassing is.

s.v.p invullen in blokletters.
Volledige voornaam :

__________________________________Roepnaam : _______________

Achternaam : _________________________________________

M/V

Geboortedatum : ______________________________________
Straat : _______________________________________________Nummer :_________________
Postcode : _____________________Woonplaats :______________________________________
Email adres : _________________________________________@__________________._______
Telefoon : _________________________________of : _______________________________
Rotterdampasnummer : ___________________________________________
Wil de contributie betalen per maand/kwartaal/halfjaar/jaar, doorhalen wat niet van toepassing is.
Is nieuw lid eerder lid geweest van een korfbalvereniging? Welke? +knkv nr ______________________

Rotterdam, ___-____-20

Handtekening lid :

Bij personen onder 16 jaar :

Handtekening ouder :

Lever dit gedeelte in bij Mariëlle Meerman, ledenadministratie van OZC, pa. Hordijk 79 3079 DE Rotterdam.
Houd dit gedeelte zelf.

De contributie dient vooraf aan het begin van de maand/kwartaal/halfjaar/jaar zelf overgemaakt te
worden op NL75 INGB 0006 5215 32 t.n.v. Overkanters Zuiden Combinatie onder vermelding van naam
en team (kind). Lidmaatschap loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzeggen moet voor 1 juni. Kijk op onze
website met de contributiebedragen. Op deze website staat ook informatie en contactgegevens.
Bij onvoldoende inkomen kunnen wij u helpen met het aanvragen van de contributie bij het Jeugdfonds
Sport en Cultuur Rotterdam. Mail naar de wedstrijdsecretariaat ws-jeugd@ozc-rotterdam.nl of kijk voor
meer info op onze website www.ozc-rotterdam.nl
VERKLARING:
Door het ondertekenen en inleveren van bovenstaand gedeelte verklaart (ouder van) nieuw lid op de
hoogte te zijn van het volgende:
• Het lidmaatschap wordt aangegaan tot tenminste het einde van het verenigingsjaar en wordt
stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging bij het bestuur.
• Bij tussentijdse opzegging is hij of zij contributie verschuldigd tot aan het einde van het
verenigingsjaar !
• Met het ondertekenen van dit formulier geeft u korfbalvereniging OZC toestemming om uw gegevens
te verwerken voor het plaatsen voor promotiedoeleinden, speelschema’s, wedstrijduitslagen,
foto’s en filmpjes via social media.
• Hij of zij heeft kennis genomen van het voorstaande en zal zich houden aan het gestelde in alle
statuten, regelementen en privacy policy van OZC.

