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Inschrijfformulier 
                                                                                 bevestig hier  je pasfoto 

Inleveradres: Bickerslaan 11, 1871 AT Schoorl of e-mail: voorzitter@dgac.nl 

 

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen. Indien je 

NIET bij een veldvereniging voetbalt, dan s.v.p. pasfoto bijvoegen (t.b.v. spelerspas). Indien het korter 

dan 3 jaar geleden is dat je bij een zaalvoetbalvereniging hebt gevoetbald, dan is een 

overschrijvingsformulier nodig voor inschrijving. Dit formulier kun je opvragen bij het secretariaat van 

DGAC. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

 

Voornaam  : …………………………………………………………….  M / V * 

 

Achternaam  : …………………………………………………………….     

 

Straat + huisnr. : ……………………………………………………………. 

 

Postcode/Plaats : ……………………………………………………………. 

 

Geboortedatum :  ……………………………………………………………  

 

Telefoonnr./mobiel :  …………………………………………………………… 

 

E-mail adres  :  ………………………………………………………….. 

 

Soort identificatie : paspoort/identiteitskaart/rijbewijs* *) doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Identificatienummer : ………………………………………………………….. 

 
Lidmaatschap  : A / B lid *      *) doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Datum inschrijving : ………………………………………………………….. 

 

Team keuze  : ………………………………………………………….. 

 

Handtekening :……………………………………………….. 

 

DGAC MAAKT BIJ HET INNEN VAN DE CONTRIBUTIE GEBRUIK VAN AUTOMATISCHE INCASSO  

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan DGAC om per seizoen de 

contributie af te schrijven van  

 

Bank- /Gironummer* ……………………..……………….  *) doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Tenaamstelling rekening: ……………………..………………… 

 

Datum :   ……………………………………………….. 

 

Naam:    ………………………………………………………….. 

 

Plaats:    ………………………………………………………….. 

 

Handtekening:  ………………………………………………………….. 

 

EEN LIDMAATSCHAP WORDT AANGEGAAN VOOR TENMINSTE ÉÉN JAAR  
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Privacy Policy 
 

De vereniging zet zich in om jouw privacy rechten te bewaken en je persoonsgegevens te beschermen. 

 

Het privacy beleid staat op de website gepubliceerd: www.dgac.nl 

 

 

Hieronder verklaar je dat wij jou gegevens / gegevens van jouw kind* mogen gebruiken voor de; 

- Ledenadministratie 

- Financiële administratie 

- Communicatie binnen de vereniging (denk aan bestuur/team/trainer/leider e.d.) 

- Uitwisseling gegevens met de BOND (o.a. pasfoto). De vereniging zorgt voor     

  aanmelding en contributieafdracht aan de bond. 

- Social media (Facebook/e-mail/website e.d.)     

   

 

Voornaam : …………………………………………………….. 

Achternaam : …………………………………………………….. 

Datum  : …………………………………………………….. 

Handtekening : …………………………………………………….. 

 

LET OP: Voor jeugdleden tot 16 jaar dient één van de ouders of verzorgers hiervoor te ondertekenen. Alleen 

volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

 

 

 

 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of 

verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via 

e-mail: ledenadministratie@dgac.nl 

 

 

http://www.dgac.nl/
mailto:ledenadministratie@dgac.nl

