
Opzeg formulier   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 
 

 

 
Opzegging  
Opzegging is mogelijk door middel van ondertekend opzeg formulier.  
U kunt deze opzegging (evt. met een foto via uw telefoon) digitaal 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.  
 
 
Verklaring  
Ik wil per   .. / … / 2020 mijn lidmaatschap :  
 
[  ]  definitief opzeggen.  
 
[  ] omzetten in een ondersteunend lidmaatschap.  
  
Het  ondersteunend lidmaatschap kost u 51,50 per jaar.  Hiermee  helpt u de vereniging enorm en blijf u betrokken bij PCG.   
 
Naam ouder /verzorger  Voornaam: 
 Achternaam :  
Naam lid  Voornaam:  
 Achternaam:   
Geboortedatum                        /                  /  
E mail adres (ter controle)   
Datum ondertekening                  /            / 2020 
Akkoord verklaring  Handtekening:  

 
 

 


