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Modeltekst Aanmeldingsformulier schaakvereniging 

 
AANMELDINGSFORMULIER [NAAM SCHAAKVERENIGING] 

 

Naam:  ...........................................................................................  

Voorletters:  ...........................................................................................  

Roepnaam:   ...........................................................................................  

 M / V 

Geboortedatum:   ...........................................................................................  

Straat   ...........................................................................................  

Postcode:   ...........................................................................................  

Woonplaats:   ...........................................................................................  

Telefoonnummer:  ...........................................................................................  

E-mailadres:   ...........................................................................................  

Ingangsdatum lidmaatschap:  ...........................................................................................  

 

meldt zich met ingang van het seizoen …./…. aan bij [NAAM SCHAAKVERENIGING] als:  

 

 jeugdlid (tot .... jaar; tot 18 jaar handtekening ouders of voogd verplicht) 

 seniorlid  

 

Het lidmaatschap wordt automatisch stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap voor 
het volgende seizoen geschiedt vóór 1 september schriftelijk bij de secretaris. Zie voor overige 
voorwaarden de ommezijde. 

 

De contributie in het seizoen …./…. bedraagt per seizoen voor volwassenen € ....,- en voor jeugd 

tot .... jaar.  

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u of uw kind ingeschreven als lid van onze 
schaakvereniging en tevens als lid aangemeld bij de [NAAM REGIONALE BOND] en bij KNSB 
(Koninklijke Nederlandse Schaakbond).  

 

Het contributiebedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer ………… t.n.v. …………  
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Door het invullen en ondertekenen van dit formulier aanvaard u het lidmaatschap van [NAAM 
SCHAAKVERENIGING], het lidmaatschap van [REGIONALE BOND], en het lidmaatschap van de 
Koninklijke Nederlandse Schaakbond.  
 
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u hierbij uw ondubbelzinnige 
toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door [NAAM SCHAAKVERENIGING] 
ten behoeve van de volgende doelstellingen: 
(i) het uitoefenen van haar (verenigings)activiteiten; 
(ii) het bijhouden van haar ledenadministratie; 
(iii) het faciliteren van uw eventuele deelname aan schaaktoernooien en/of andere 
evenementen; 
(iv) het verzenden van informatie en 
(v) het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften. 
 
[NAAM SCHAAKVERENIGING] zal uw gegevens verstrekken aan de [NAAM REGIONALE BOND] 
(de regionale bond) waar [NAAM SCHAAKVERENIGING] bij aangesloten is en aan de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond (KNSB), waar u automatisch lid van wordt door uw lidmaatschap van 
[NAAM SCHAAKVERENIGING]. Daarnaast verstrekt de KNSB de ratinggegevens en 
wedstrijduitslagen van de relevante schaakspelers aan de organisatoren van schaaktoernooien en 
aan de FIDE (de Wereldschaakbond). Tevens verstrekt de KNSB (geanonimiseerde) niet tot uw 
persoon herleidbare gegevens aan NOC*NSF voor statistieke doeleinden. Mensen die daar 
bezwaar tegen hebben, kunnen dat kenbaar maken bij de KNSB. In dit verband verwijzen wij u 
naar het Privacyreglement van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 
 

 

Handtekening: 

 

 

 

Naam:  …………………………………………, Datum: ………………………………. 

 

DIT FORMULIER STUREN OF MAILEN AAN:  

<...> 
 

 


