
Goese Schaakvereniging 

Raadhuisstraat 8 

4431 AJ  ‘s-Gravenpolder 

J. Verburg, Ledenadministrateur 

Tel. 0613313708 

E-mail: Joris_verburg@hotmail.com 

 

Inschrijfformulier SV Goes 
 
Aanmelddatum  : 

Roepnaam  :    Voorletters : 

Tussenvoegsel  :    Achternaam  : 

Geboortedatum : 

Adres    : 

Postcode   :    Woonplaats  : 

Telefoonnummer (vast en mobiel) : 

Email adres     : 

Naam school (indien van toepassing) : 

Vorige club/bondsnummer (indien van toepassing) : 

 

Ondergetekende (indien minderjarig de ouder of voogd), 

Geeft hierbij te kennen met ingang van bovengenoemde datum toe te willen treden tot de Goese 

Schaakvereniging als:  Hoofdlid/dubbellid (u bent reeds hoofdlid van een andere vereniging)* 

Tegen betaling van het daarvoor verschuldigde contributie bedrag. ** 

Hij/zij stemt in met gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy 

statement van de Vereniging (ter inzage op de website en speelzaal):    ja / nee * 

Hij/zij stemt in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en social-media van de 

Vereniging:       ja / nee * 

 

verenigingslid (ouder/voogd) beschikt over een auto     ja / nee * 

verenigingslid (ouder/voogd) wil rijden bij teamwedstrijden en of toernooien  ja / nee * 

Verzekering auto: op de polis is een inzittendenverzekering van toepassing  ja / nee * 

Aanvullingen / bijzonderheden die van belang zijn voor lid vereniging (evt. ommezijde gebruiken): 

 

 

 

Plaats/datum/Handtekening: 

 

 

 

*   doorhalen wat niet van toepassing is. 

** Opvraagbaar bij de ledenadministratie/penningmeester 

Zie achterzijde voor algemene voorwaarden of op www.svgoes.nl . 

 



Goese Schaakvereniging 

Raadhuisstraat 8 

4431 AJ  ‘s-Gravenpolder 

J. Verburg, Ledenadministrateur 

Tel. 0613313708 

E-mail: Joris_verburg@hotmail.com 

 
De te betalen contributie treedt in werking op de 1ste van de maand na het verstrijken van een 

proefperiode van 4 weken, gerekend vanaf de aanmeldingsdatum. U krijgt hier t.z.t. een mail/brief 

over van de penningmeester. 

Het lidmaatschap wordt automatisch stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient 

voor 20 september te geschieden d.m.v. een mail/brief t.a.v. de ledenadministratie. Mocht u zich na 

deze datum afmelden dan zijn wij verplicht om een heel jaar contributie te rekenen. 

 

Dit formulier kan tijdens clubavonden bij de competitieleider worden ingeleverd, of worden 

verzonden aan bovenstaand adres. Wij raden u aan zelf een kopie van dit document te maken. Indien 

gewenst kan dit ook door de ledenadministrateur aan u per mail/brief teruggezonden worden. 

 

 

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier aanvaard u het lidmaatschap van de Goese 

Schaakvereniging, als mede ook het lidmaatschap van de ZSB (Zeeuwse Schaakbond) en het 

lidmaatschap van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond). 

 

Door het invullen en onderteken van dit formulier geeft u hierbij uw ondubbelzinnige toestemming 

voor het verwerken van uw persoonsgegevens door de Goese Schaakvereniging ten behoeve van de 

volgende doelstellingen: 

- het uitoefenen van haar (verenigings)activiteiten; 

- het bijhouden van haar ledenadministratie; 

- het faciliteren van uw eventuele deelname aan schaaktoernooien en/of andere evenementen; 

- het verzenden van informatie en; 

- het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften; 

- het ontvangen van door het bestuur verzonden e-mails t.b.v. boven genoemde zaken. 

De Goese Schaakvereniging kan uw gegevens verstrekken aan de ZSB, waar de Goese 

Schaakvereniging lid van is en aan de KNSB, waar u automatisch lid van wordt door uw lidmaatschap 

van de Goese Schaakvereniging. In dit verband verwijzen wij u ook naar het privacy statement van de 

ZSB & KNSB. 

Indien toegestaan zal op verzoek van andere verenigingen binnen de ZSB uw mailadres worden 

doorgegeven t.b.v. eventuele toernooien die door deze verenigingen worden georganiseerd. 


