AANMELDINGSFORMULIER
lidmaatschap Golfclub Rosmalen
Ondergetekende meldt zich aan voor het lidmaatschap van Golfclub Rosmalen (GCR)
Achternaam

Roepnaam

Geboortenaam

Voorletters

Adres

Geb.datum

Postcode

Geslacht

M / V*

Woonplaats
Telefoon

Mobiel

E-mailadres
* Ik ben ermee bekend en stem ermee in dat de vereniging persoonsgegevens verwerkt op een wijze die is vastgelegd in een protocol dat gepubliceerd is in het openbare
gedeelte van de website van de vereniging en waarvan ik kennis heb genomen. Dat protocol is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
* Ik ben er mee bekend en stem er mee in dat de persoonsgegevens worden gebruikt voor periodieke toezending van een elektronische Nieuwsbrief vanuit de vereniging.
Ik ben ervan op de hoogte dat ik de toezending van de Nieuwsbrief altijd kan beëindigen.
* Ik ben ermee bekend en stem er mee in dat een beperkt aantal persoonsgegevens door de vereniging wordt uitgewisseld met de NGF, ten behoeve van de
handicapadministratie en voor de productie en registratie van lidmaatschapspassen.

Datum
Datum ingang
lidmaatschap

Handtekening
nee

ja

*

registratienummer

Ik heb een golf-handicap

nee

ja

*

huidige handicap

Ik ben nu lid van een andere golfclub

nee

ja

*

namelijk

Ik blijf daar ook lid

nee

ja

*

Is uw partner reeds lid van GCR ?

nee

ja

n.v.t. *

Ik ben in het bezit van een golfpas
(Denk er aan een kopie mee te sturen)

Machtiging

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Golfclub Rosmalen om van zijn/haar hier onder vermelde
bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributiegelden.

Bankrekeningnummer (IBAN):

_ _._ _._ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Voorletters
Achternaam
Adres
Datum

Handtekening

Toetreding als lid kan uitsluitend plaatsvinden indien een machtiging voor automatische incasso aan Golfclub Rosmalen is afgegeven.
Bij toetreding per 1 januari wordt de contributie en het entreegeld in twee termijnen geïncasseerd. Bij toetreding in de loop van het jaar wordt de contributie en het
entreegeld in één termijn geïncasseerd. Mocht betaling in één termijn tot problemen leiden dan kunt u contact opnemen met de penningmeester
Bart Pennings, tel: (073) 5031908 of email: penningmeester@golfclubrosmalen.nl

Formulier opsturen naar:

Ledenadministratie GCR
Ine van den Thillart-Smulders
Sportlaan 5
5258 HN Berlicum
Telefoon (073) 5032685

In te vullen door de ledenadministratie

GCR nr:

