Dansk Håndboldklub Flensborg e.V.
Ansøgning om optagelse som
junior medlem

hold:

senior medlem

hold:

passiv medlem
Medlems-Nr.:
Navn
Fødselsdag
Adresse:
Postnummer, By
Telefon-, Handynummer
E-Mail-Adresse
Flere familiemedlemmer i DHK
Jeg er elev på :

Jeg er under uddannelse indtil:

Jeg er i stilling som:

Vigtigt:
efter dansk skolegang
efter tysk skolegang
Flensborg, den
- ansøger / forældre Ein aktuelles Passfoto bitte an den Passwart per Email senden!

- træner Email: passwart@dhk-flensborg.de

DHK-klubkontingent fra 01.07.2018:
hold
Junior
0 - 20 år og
elever, azubis, studenter fra 21 år, der
giver en bevis (skolebevis,
immatrikulationsbesked, osv.)
til kasserer hvert år
aktive medlemmer med bekrœftet arbejdsløshed
Senior (fra 21. år)
Passiv
Optagelsesgebyr

Euro
månedlig

Euro
kvartårlig

Euro
halvårlig

11,50

34,50

69,00

15,50
6,00

46,50
18,00

93,00
36,00

Junior
Senior (fra 21. år)
Passiv

Familiekontingent opstår med mindst 3 aktive medlemmer, hvoraf den yngste er kontingentfri.
Medlemsskabet ophører ved skriftlig udmeldelse med mindst en måneds varsel til næste kvartal til kasserer!

11,50
15,50
6,00

Dansk Håndboldklub Flensborg e.V.

Hermed accepterer jeg, at mine personlige data bliver brugt og gemt til foreningens formål med overholdelse af
GDPR-reglerne gældende pr. 25.05.2018. DHK bruger dataene til foreningsledelse, kommunikation og gældsstyrelse.
Dataene bliver muligvis videresendt til Bundes-, Landes- og Fachverbände i Tyskland, hvis dette kræves.
Behandlingen og benyttelsen af mine data er frivillig og kan til enhver tid opsiges, efter skriftlig forespørgsel til
klubbens adresse. Dataene slettes ti år efter medlemskabet ender.
Med underskrivelsen af tiltrædelseserklæringen accepterer jeg derudover, at billeder og videoer af mig eller
mine børn fra træning eller kampe, må bruges til klubbens PR.

Jeg giver hermed tilladelse til at overstående klubkontingent samt optagelsesgebyret og forsikringsgebyret bliver
hœvet månedlig/kvartårlig/halvårlig på følgende bankkonto:
Kontoindehaverens navn:

komplet Adresse:

IBAN:

Bank:

BIC:

Underskrft:

Formand:

Pascal Stegle

Ochsenweg 15, DE-24941 Flensburg

+49 172 / 741 02 27

Kasserer:

Dirk Pauls

Hörnerweg 24, DE-24941 Flensburg

+49 175 / 150 72 37

