Aanmelding seniorlid Schaakstad Apeldoorn
Ik wil graag lid worden van Schaakstad Apeldoorn:
Roepnaam:

……………………………………………

Voorletters:

……………………………..

Achternaam:

……………………………………………

Geb. datum (dd-mm-jj): …… - …… - …….

Adres:
.
Woonplaats:

……………………………………………

Postcode:

……………………………………………

E-mailadres: …………………………………..

………………………………..

Telefoonnummer: …………………………………………
Lid andere schaakvereniging ? ………………………….

Zo ja, welke: …………………………………..

De kosten van het lidmaatschap zijn € 130,- per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van september tot en met
augustus. Het lidmaatschap wordt voor een heel schaakseizoen aangegaan, d.w.z. van 1 september tot en met
31 augustus van het jaar daarop.
Sommige leden zijn tevens lid van een of meer andere schaakverenigingen. In dat geval is de contributie lager.
Hun contributiebedrag wordt verlaagd met het bedrag dat Schaakstad Apeldoorn aan de OSBO zou moeten
afdragen als het betreffende lid hoofdlid van Schaakstad Apeldoorn zou zijn (2019-2020: € 51,-).
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend via een e-mail naar de secretaris (secretaris@schaakstadapeldoorn.nl). De vereniging hanteert een opzegtermijn van twee maanden (opzeggen dus vóór 1 juli). Voor
overige zaken de contributie betreffend wordt verwezen naar het contributiereglement op de website.
Schaakstad Apeldoorn int de contributie bij voorkeur via automatische incasso. In dat geval wordt de contributie
in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen (september en april) geïnd. Als u het onverhoopt niet eens bent met de
incasso, kunt u deze via uw bank uiterlijk tot acht weken na de incasso laten terugboeken.
Ik ga akkoord met het automatisch afschrijven van de verschuldigde contributie door de penningmeester van
Schaakstad Apeldoorn van mijn rekening.
Naam:

…………………………………………

Datum: ………………………………..

IBAN-nummer: …………………………………………
Handtekening:
Door het lidmaatschap van onze vereniging bent u automatisch lid van de OSBO en KNSB. Deze bonden geven de
gegevens van de leden door aan NOC*NSF ten behoeve van het verkrijgen van subsidie. Het gaat hierbij uitsluitend om de
volgende gegevens die alleen voor statistische analyses ten behoeve van de sportbonden gebruikt mogen worden:
– postcode
– geboortedatum
– geslacht
– begindatum van het lidmaatschap van de sportbond
– tak van sport.
NOC*NSF verwerkt deze persoonsgegevens van de betrokkenen van de bond voor:
•

het jaarlijks per sportbond vaststellen van het exacte aantal leden om aldus het door de sportbonden in de algemene
vergadering van NOC*NSF uit te brengen aantal stemmen te kunnen bepalen;

•

het op basis van statistische gegevens onderbouwen en evalueren van het beleid en de strategie op het gebied van
sportdeelnamevraagstukken.

