
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van v.v. Krekkers.   

  

Voor- en achternaam : ………………………………………………………………………………………….. 

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

Adres  : …………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats  : ……………………………………………………………………………………..……  

Telefoonnummer  : …………………………………………………………………………………………… 

E-mail  : ………………………………………………………………………………………….. 

Rekeningnummer (IBAN)  : …………………………………………………….T.n.v………………………………  

  Woonplaats  : ……………….  

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni.  Vanaf 1 juli ben je contributie verschul-

digd over het hele verenigingsjaar, ook als je je daarna in de loop van het jaar afmeldt. Afmelden kan 

alleen per mail aan krekkers.leden@outlook.com.  

 

De contributiebedragen en incassodata zijn te vinden op www.krekkers.nl. Door ondertekening van 

dit formulier geef je toestemming aan Krekkers om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 

jouw bank om een bedrag van je rekening af te schrijven wegens contributie. En aan jouw bank om 

doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van v.v. Krekkers. 

Als je het niet eens bent met de afschrijving, dan kun je deze laten terugboeken tot 4 dagen na 

afschrijving.  

 

Door ondertekening verplicht elke speler dan wel zijn ouders zich een aantal taken binnen de club uit 

te voeren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: vervoer bij uitwedstrijden, uitvoeren van acties, fluiten 

en tellen bij wedstrijden, coachen, training verzorgen.  

 

Voor de wijze waarop Krekkers omgaat met de persoonsgegevens die de club van haar leden 

verwerkt, verwijzen we je naar de privacyverklaring op de website. 

 

Indien je niet wilt dat jouw naam vermeldt wordt op de teampagina van de Krekkerssite, foto’s en 

filmmateriaal gemaakt wordt tijdens trainingen en/of wedstrijden stuur dan een mail naar: 

pr@krekkers.nl.  

Wil je niet op de teamfoto die op de teampagina wordt geplaatst, ga er dan niet bij staan als de foto 

gemaakt wordt! 

 

Datum: ____ - ____ - _______ Handtekening 1 __________________________________  

Lever het formulier in bij: Paula Lenferink, Veldzicht 47, 7603 WK Almelo. Heb je vragen, mail dan 

naar krekkers.leden@outlook.com  

 

 
1 Voor jeugdleden tot 18 jaar een handtekening van ouder/verzorger 

Na ondertekening van dit formulier machtig je v.v. Krekkers om de (bonds)contributie en stimuleringsbijdrage automatisch    te 

innen (Incassant ID: NL65ZZZ40075076000 / Machtigingskenmerk: Contributie / Persoonlijke Nevobo relatiecode).  
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