Direct debit form for payment of contribution
For payment of the annual contribution Shotokan Karate Vereniging Amstelveen (SKVA)
uses a direct debit contract. If there is an error made in payment you can reverse the
payment from the bank within 30 days.
When you subscribe as a (candidate)member there will be a first automatic payment, the
amount will be dependent of the date of subscription. The next payments will be made when
you choose: To pay once a year, you pay in september for the whole season. If you choose
to pay in two terms, you pay half the contribution in september, half in february.
If the (candidate) member is under age, the form has to be filled in by his/her parent/
guardian. If there are more members from the same family, there will be a 10%
family-discount.
To withdraw your membership you can send an email. We have a term of notice of two
months.
Name of (candidate) member: ……………………………………
If under age, name of parent/guardian: ……………………………..
I will pay the annual contribution automatically until further notice and authorize the Shotokan
Karate Vereniging Amstelveen to withdraw the contribution from my account number
IBAN-number: |____|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|
I choose to pay the contribution (check off your choice):
in one term (early september)
in two terms (early september and early february)
City

Date

Signature
(if under age parent or guardian)

…………………….

…../…./20..

……………………………...

Subscription form
First name:

……………………….

Surname:

……………………………………..

Given name: ……………………….

Address:

……………………………………..

Date of birth: ………………………..

Postal code:

……………………………………..

Place of birth: ………………………..

Place of residence:

…………………………….

KBN-member-nr*:

………………

Cell phone number:

…………………………….

Telephone number:

………………..

E-mail:

……………………………………..

* if member
Hereby subscribes as (candidate) member for Shotokan Karate Vereniging Amstelveen and
accepts the statutes, the rules for the lessons and the term of notice of two months.

Undersigned declares that no-one else except him/herself is responsible for any injury
caused during lessons or competition.

If you have any injury, ailment or medicine that should be known by the instructor, please tell
before the lessons. For example heart and breathing problems, backaches, epilepsy,
diabetes.
The complete form, filled in and signed is to be handed to the the instructor.
City

Date

Signature
(if under age parent or guardian)

…………………….

…../…./20..

………………………………

How did you get to know the SKVA? competition information folder flyer last
teacher internet JKA KBN heard of via advertisement in other
………………………………………………………………………………………

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Er gelden regels voor het gebruik van persoonsgegevens. Het privacy protocol van de
vereniging is beschikbaar op de website http://www.skva.info.
In het kort betekent dit:
● Het moet duidelijk zijn waarvoor die gegevens worden gebruikt (zie ook privacy protocol).
● Er moet toestemming geven voor het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens (zie tabel
hieronder).
● Het moet mogelijk zijn om toestemmingen te wijzigen of in te trekken.
1. De persoonsgegevens die zijn verstrekt op het inschrijfformulier, worden digitaal
bewaard (o.a.: Naam, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), Geboortedatum,
E-mailadres (-sen) en Bankrekeningnummer). De inschrijfformulieren worden gescand.
De persoonsgegevens zijn lokaal opgeslagen (PC en USB-stick back up) en alleen
toegankelijk voor het bestuur van SKVA en gedelegeerden. De gegevens worden niet
aan derden verstrekt, muv. De betalingsgegevens die worden gebruikt in het programma
voor automatische incasso bij een gerenommeerde bankinstelling.
De algemene persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie via Website, e-mail
en WhatsApp over de vereniging zoals nieuws, lestijden. Via de e-mail en WhatsApp
groepen worden geen persoonlijke gegevens verstrekt. Jouw e-mailadres is
afgeschermd bij het versturen van informatie aan meerdere leden tegelijk.
Tijdens de les worden er soms foto en film opnames gemaakt. Dit beeldmateriaal kan
worden gebruikt bij informatie verstrekking over de lessen op websites zoals
www.skva.info, Instagram, facebook.nl en voor flyers, nieuwsbrieven e.d..
2. Toestemming.
Geef je toestemming om deze gegevens op je inschrijfformulier zichtbaar te laten?
Onderwerp waarvoor toestemming wordt gevraagd

Akkoord

Jouw gegevens digitaal te bewaren in de ledenadministratie

Ja / nee

Jouw gegevens te gebruiken voor automatische incasso

Ja / nee

Lid zijn van de e-mail groep voor leden.

Ja / nee

Lid zijn van de social media groepen voor leden.

Ja / nee

Foto en film materiaal waarop je herkenbaar bent gebruiken voor de club.

Ja / nee

Bij minderjarigen: de ouder/verzorger
Naam:

datum:

Handtekening
3. Het is ten alle tijden mogelijk jouw toestemming te wijzigen!
Dit kan via e-mail naar skva@skva.info: geen linkjes of uitvoerbare bestanden toevoegen!

