
Eerste Elster Voetbalvereniging SC Elistha. opgericht 31 juli 1926.   
Secretariaat: Postbus 111, 6660 AC, 

Elst  Bezoekadres: Sportpark De Pas De Pas 5, 6662 
BK Elst    

Telefoon: 0481-371879   
Lidmaatschaps- en toestemmingsformulier  

Achternaam  

  
    

Roepnaam  

  
  Voorletters     Man/Vrouw*  

Geboorteplaats  

  
  Niet-voetballend lid  Ja / Nee*   

Geboortedatum  

  
  Voetballend lid  Ja / Nee*   

Straat en 

huisnummer  
  Vorige vereniging     

Postcode en 

woonplaats  
  Laatste seizoen bij 

vorige vereniging  
   

Telefoonnummer 

vast e/o mobiel  
  Laatste elftal bij 

vorige vereniging  
   

E-mailadres  

  
  ID-nummer     

 Bankrekening      

  

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SC Elistha om van zijn/haar hieronder 

genoemde bank-/girorekening de verschuldigde contributie af te schrijven.  Voetballende leden zijn 

automatisch lid van de KNVB.  De bondscontributie is inbegrepen in de verenigingscontributie.  

 

Het lid, dan wel bij minderjarige leden de ouder(s) / verzorger(s) geeft / geven toestemming tot:1  

Het opnemen van bovenstaande gegevens alsmede de financiële gegevens in de administratie  Ja   

Het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de KNVB  Ja  

Het gebruiken van deze gegevens ten behoeve van de doelen van de vereniging  Ja / Nee*  

Het verstrekken van verenigingsinformatie via het mailadres  Ja / Nee*  

Het toezenden van een link naar het clubblad via het mailadres  Ja / Nee*  

  

Contributie per 01-07-2020 voor het seizoen 2020-2021 

   Senioren   
Senioren 35+    
Senioren 45+    

€ 215,00   + pasfoto   
€ 115,00   + pasfoto    
€ 115,00   

*…   JO19                   geboren na 1-1-2002 € 198,50   + pasfoto   
*.   JO17                    geboren na 1-1-2004   € 172,50   + pasfoto   
*…   JO15-MO15        geboren na 1-1-2006   € 155,00   + pasfoto   
*.   JO13-MO13        geboren na 1-1-2008   € 145,00   + pasfoto   
*…   JO11                    geboren na 1-1-2010  € 136,00  + pasfoto  
*…   JO9                      geboren na 1-1-2012 € 112,50   
*…   JO7  of jonger    geboren na 1-1-2014   € 72,50  
*.   Niet voetballend lid  € 55,00   

  

Naam, plaats en datum: 

 

Handtekening:  



Contributiebetaling:  

Betaling alleen via automatisch incasso.  Lid worden na 1 februari: Voor het lopende seizoen is ½ van de 

jaarcontributie plus het volledige inschrijfgeld verschuldigd.  
                                                         

Opzegging:  

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 

juni. Schriftelijk voor 31 mei van het lopende seizoen moet de opzegging gezonden worden aan:  SC Elistha, 

Postbus 111, 6660 AC te Elst, t.a.v. ledenadministrateur.   

Let op: Ook bij betaling in termijnen is altijd de gehele seizoenscontributie verschuldigd.   

  

Privacy:  
Voetbalvereniging Elistha hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy 
policy willen we dus heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet en regelgeving , waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt het volgende in:  
  SC Elistha gebruikt je gegevens uitsluitend ten behoeve van de doelstelling van de vereniging  

  SC Elistha verstrekt de gegevens nimmer aan derden, met uitzondering van de KNVB  

  SC Elistha bewaart de gegevens in Sportlink, het door de KNVB aangegeven 

ledenadministratieprogramma  

  Dit aanmeldformulier wordt achter slot en grendel door SC Elistha bewaard  

  Na uitschrijving als lid worden de persoonsgegevens verwijderd  

  Via de ledenadministrateur kunt u altijd een opgave vragen van de persoonsgegevens waarover wij 

beschikken  

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, kunt u hierover altijd met ons contact 

opnemen. Onze contactgegevens staan in het clubblad en website.  

Website:  
SC Elistha plaatst soms foto’s op de website, zoals een foto van de ‘pupil van de week’ of wedstrijdbeelden. 
We stellen het op prijs als u instemt met het plaatsen van een foto waarop u of uw zoon / dochter 
herkenbaar in beeld bent.  

Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s waarop ik of mijn zoon / dochter 
herkenbaar in beeld is op de website SC-Elistha.nl  
 

Ja / Nee*   

  

Rechten omtrent uw gegevens:  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft 
u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u 
direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij u gehoor kunnen geven 
aan voornoemde verzoeken.  
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan 
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  
 
Klachten:  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct 
met ons contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U 
heeft het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacybescherming.   


