Aanmeldformulier

Polo- en Zwemvereniging PCG te Gorinchem

opgericht 1929

Polo- en Zwemvereniging PCG te Gorinchem
Officiële naam: Poloclub “Gorcum“
KvK nummer 40322265
www.pcg-gorinchem.nl
ledenadministratie@pcg-gorinchem.nl
Caribabad, en clubhuis ‘t Zwuik
Bataafsekade 8
4204 AX Gorinchem
Bank SNS NL48SNSB 0827352743
Tarieven 2018
Inschrijfgeld
Aspirant t/m 11 jaar
Junior 12 t/m 18 jaar
Senior 19 jaar en ouder
Start licentie KNZB
Recreant 17 jaar en ouder
Ondersteunend lid

€12,50
€46,96 per kwartaal
€54,59 per kwartaal
€ 78,09 per kwartaal
€ 11,00 per kwartaal
€ 56,77 per kwartaal
€ 51,50 per jaar

Contributie
Contributie is verschuldigd vanaf de dag van inschrijving. Startlicentie
wordt berekend vanaf het kwartaal volgend op de
startnummerverstrekking.
Aanmelding
Indien u zichzelf of een van uw kinderen wilt inschrijven als lid van PCG
verzoeken wij u dit formulier in te vullen en te ondertekenen.
Ingevuld formulier kunt u afgeven aan de trainer of (een foto van het
document) mailen aan ledenadministratie@pcg-gorinchem.nl

Automatische incasso

Opzegging

Met ondertekening van dit formulier machtigt u hiermee PCG om
inschrijfgeld, contributie en startlicentie per automatische incasso
van uw rekeningnummer te laten afschrijven. Bij onterechte
incasso kunt u het bedrag binnen 1 maand storneren.
Na herhaaldelijk mislukte incasso kan in overleg met bestuur en
betrokkene uitsluiting volgen.

Opzegging uitsluitend schriftelijk middels ondertekende opzeg formulier
te vinden op onze website www.pcg-gorinchem.nl
U kunt deze opzegging doorsturen naar de ledenadministratie via
ledenadministratie@pcg-gorinchem.nl
In verband met afdracht aan de KNZB worden opzeggingen voor 1 juni
definitief gemaakt (contributie en startlicentie) per 1 juli van het
kalenderjaar en na 1 juni en voor 1 december per 31 december van het
kalenderjaar.

Privacywetgeving
Er wordt binnen PCG zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens worden verstaan - namen, adressen,
geboortedata, e-mailadressen, telefoonnummers en alle andere (bijzondere) persoonsgegevens die herleidbaar zijn naar een identificeerbare
natuurlijke persoon. Alleen personen die vanuit hun functie met persoonsgegeven moeten werken hebben toegang tot die gegevens. Steeds
wordt afgewogen of en welke informatie noodzakelijk is om te delen met bijvoorbeeld de trainers. Computers die gebruikt worden voor
persoonsgegevens zijn met een inlog-wachtwoord en met antivirussoftware (met bijgewerkte databases) beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
Voor de leden, contributie en incasso administratie wordt gebruik gemaakt van “Sportlink” – het officiële ledenbeheer pakket van de KNZB.
Sportlink heeft al haar functies voorzien van bewaking van de privacy aspecten (www.sportlink.nl). Op publicaties (papier en digitaal/internet)
van PCG worden geen foto’s van personen weergegeven als niet eerst uitdrukkelijk om toestemming is gevraagd aan deze persoon of, indien
minderjarig, aan de ouders/verzorgers daarvan. Ingevulde inschrijfformulieren worden digitaal bewaard op 1 locatie bij de ledenadministratie.
Deze blijven bewaard i.v.m. de SEPA-verklaring t.b.v. de automatische incasso’s. Deze worden verwijderd na beëindiging van het lidmaatschap.

Naam ouder /verzorger
Naam nieuw lid
Geboortedatum
Straatnaam
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer (minderjarig : van ouder / verzorger)
E mail adres
Zwemdiploma’s
Wenst lid te worden met ingang van
Gewenste activiteit zwemmen / waterpolo
Lid soort
Rekening nummer afschrijving contributie
Ten name van
Datum ondertekening
Akkoord verklaring

Voornaam:
Achternaam :
Voornaam:
Achternaam:
/

/

Mobiel :

Vast :

/

/ 2018

[ ] aspirant [ ] junior [ ] senior [ ] recreant [ ] ondersteunend lid
IBAN nr :

/
/ 2018
Handtekening:

