
 

Sportverenging Saturnus’72                                                                                                                                                              
Opgericht 1 februari 1972 te Ridderkerk, Koninklijk goedgekeurd 19 juli 1975.                                                                  
Aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV) 

Adres: Kastanjelaan 30, 2982 CM, Ridderkerk 
InformaMe : info@saturnus72.nl  
Website:      www.saturnus72.nl 
Rekening ING: NL72INGB0003075176 t.n.v. Sportvereniging Saturnus ’72 

OPZEGFORMULIER LIDMAATSCHAP S.V. SATURNUS’72 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriYelijk, via dit formulier, te geschieden bij de ledenadministraMe.  
Dit met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand vòòr het verstrijken van het verenigingsjaar.  
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
Bij opzeggen van het lidmaatschap voor einde van het lopende seizoen is men verplicht de contribuMe te betalen voor het 
gehele seizoen. 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam:   …………………………………………………………   Geboorte datum:  …………………………………… 

Voornamen:  …………………………………………………   Email: ……………………………………………………… 

Adres:  …………………………………………………………    Woonplaats: …………………………………………………  

Postcode: ………………………………………………………    

ALGEMEEN 

Graag zouden wij de reden van opzeggen weten. Dit kan voor ons een leermoment zijn en indien nodig en mogelijk kunnen 
we hier in de toekomst acMe op ondernemen. 

Reden van opzeggen:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Andere opmerkingen:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ONDERTEKENEN 

Dit formulier graag invullen, ondertekenen en digitaal opsturen naar de ledenadministraMe.  

De uitschrijving is pas definiLef indien: 

1)Aan alle financiële verlichMngen is voldaan 

2)Het tenue is ingeleverd bij de daarvoor verantwoordelijke persoon. 

Naam: …………………………        Datum:  ……………………………………               Handtekening:  …………………………………… 

Let op: ook pagina 2 invullen, ondertekenen en meesturen 

VERKLARING Oud ledenbestand  

mailto:info@saturnus72.nl
http://www.saturnus72.nl


In het kader van de privacywetgeving (AVG) verzoeken wij u onderstaande te lezen en indien gewenst in te vullen en 
ondertekenen 

Ik geef S.V. Saturnus ‘72 toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

□ Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of           bijzondere 
gebeurtenis. Hiervoor bewaren wij onderstaande gegevens: 

 VOOR EN ACHTERNAAM, ADRES, EMAIL-ADRES en GEBOORTE JAAR 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

Naam: ……………………………………………………………….. 

Geboortedatum: ………………………………………………… 

Datum: ………………………………………………………………. 

Handtekening: ………………………………………………….. 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een 
ouder of voogd ondertekend te worden. 

Naam ouder/voogd: …………………………………………………………… 

Handtekening ouder/voogd: ………………………………………………… 

   

NB: Indien u wenst dat de Vereniging uw gegevens definiMef verwijderd, dient u dat per mail kenbaar te maken bij de 
LedenadministraMe, email: ledenadministraMe@saturnus72.nl 

Adresgegevens ledenadministraMe:  

ledenadministraMe@saturnus72.nl
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