Aanmeldingsformulier Volleybalvereniging Woudenberg
Hierbij meld ik mij aan als lid van Volleybalvereniging Woudenberg. Mijn gegevens zijn:
Naam: ________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________
Postcode: ___________________________

Telefoonnummer: ________________

Woonplaats: _________________________

Geboortedatum: _________________

Emailadres: ____________________________________________________________
Indien bekend, ik kom in team:_____________________________________________
Indien van toepassing:
Afkomstig van vereniging _____________________, lidnummer _________________
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging tot incasso van en verplicht zich:
•
de contributie te betalen alsmede inschrijfkosten
•
opzegging vóór 1 mei van het lopende seizoen schriftelijk te doen bij de ledenadministratie,
anders bent u nog contributie verschuldigd voor het volgende seizoen.
Ondergetekende verleent toestemming voor het plaatsen van foto’s gerelateerd aan de vereniging in de
lokale nieuwsbladen, Volleyvaria en op de website van de vereniging.
De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen op verzoek worden toegestuurd.
Indien U hier prijs op stelt, gaarne op dit formulier aangeven.
Plaats

Datum

Handtekening
Handtekening wettelijke

vertegenwoordiger bij minderjarigen
Dit formulier (bestaande uit twee pagina’s) met een pasfoto inleveren bij:
Ledenadministratie: Letty Lokhorst, Vondellaan 2C, 3931 VB Woudenberg 033-2862627,
e-mail: ledenadministratie@volleybalwoudenberg.nl

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u
ze heeft verstrekt en overeenstemming met de AVG die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Onze
privacyverklaring kunt vinden op onze website.
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S.v.p. onderstaande machtiging invullen voor automatische incasso van de contributie.
MACHTIGING
Hierbij machtig ik de Volleybalvereniging Woudenberg om de contributie in 2 termijnen per jaar af te
schrijven van mijn
Naam rekeninghouder:
IBAN nummer hieronder invullen

Handtekening:

Toestemming voor het plaatsen van foto’s, naam en verjaardag op onze site.
Om het plezier in het volleyballen en het verenigingsleven te delen en te vergroten, publiceren wij foto’s
van wedstrijden, teams en festiviteiten op onze website en onze Facebook- en Instagrampagina.
Daarnaast publiceren wij de namen en verjaardagen van onze leden, vrijwilligers en trainers op onze
site en in ons clubblad de VolleyVaria.
Ik geef wel / geen * toestemming voor het plaatsen van foto’s waar ik op sta, mijn naam en mijn
geboortedatum op de website, in het clubblad VolleyVaria en de Facebook- en Instagrampagina van
Volleybalvereniging Woudenberg.

Plaats

Datum

Handtekening
Handtekening wettelijke

vertegenwoordiger bij minderjarigen
U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Ook kunt u ons vragen om een
specifieke foto te verwijderen. Hiervoor dient u een mail te sturen naar info@volleybalwoudenberg.nl
*) doorstrepen wat niet van toepassing is.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze
heeft verstrekt en overeenstemming met de AVG die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Onze
privacyverklaring kunt vinden op onze website.
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