INSCHRIJFFORMULIER

NIEUWE LEDEN

In te vullen na de tweede proefles en voor aanvang van de derde les in te leveren bij de lesleiding
Naam: _________________________ Voorletter(s): _______ Roepnaam: _____________
Adres: _________________________

Postcode: ___________ Plaats: ________________

Telefoonnummer: _________________ Mobiel telefoonnummer: _____________________
Geboortedatum: ___________________________ Man / Vrouw*
E-mail adres: ________________________________________________________________

INCASSO MACHTIGING
Ondergetekende: _____________________________________________________________
Ouder/verzorger* van : ________________________________________________________
Adres: _____________________________________ Plaats: __________________________
IBAN: ______________________________________ Op naam van: ___________________
U verleent hierbij toestemming aan GYJATU Dronten om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
bedragen van uw rekening af te schrijven voor de inning van de contributie en andere verplichtingen voortvloeiend uit het
lidmaatschap (bijvoorbeeld wedstrijdgeld en borg). U verleent toestemming aan uw bank om een doorlopend bedrag van uw
bankrekening af te schrijven in overeenstemming met de opdracht van GYJATU Dronten. Indien u niet akkoord gaat met een
afschrijving neemt u binnen acht weken na afschrijven contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Storneringen graag schriftelijk melden aan de penningmeester van GYJATU Dronten met de vermelding van de reden voor
stornering.
Incasso vindt plaats conform bijgevoegde contributie tabel.
Gegevens incassant:
GYJATU Dronten, Postbus 315, 8250 AH Dronten (Nederland)
Incassant ID-nummer: NL18ZZZ406562970000

Datum: _____________________________ Handtekening: _________________________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

HOE KUNT U DE VERENIGING ONDERSTEUNEN
Onze vereniging is zeer afhankelijk van inzet en kennis van vrijwilligers.
Daarom verzoeken wij u aan te geven op welke wijze u hier een bijdrage aan
kunt leveren. Graag aankruisen wat van toepassing is.
O Bestuursfunctie
O Coördinator m.b.t. verschillende zaken (o.a. wedstrijdkleding, toestellen,
etc.
O Jurylid (u krijgt een cursus van de vereniging aangeboden)
Vacature overzicht te verkrijgen via secetariaat@gyjatu.nl

Per wanneer

-

In te vullen door lesleiding. Naam lesleiding: __________________________________________
Bovenstaand lid meldt zich aan voor lesnummer: ___________ Datum eerste proefles: _________
In te vullen door de leden administratie:
Ingekomen d.d.: _______________________
O Digimembers
Lidnummer: ____________________________

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we wedstrijduitslagen en soms
ook foto’s en filmpjes van uw zoon/dochter op onze website en de social media pagina, te plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik …………………………………………………………………………. (verder: ondergetekende)
GYJATU DRONTEN toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen
of maatschappelijke dienstverleners.
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op het publieke deel van de website.
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de publieke social media pagina.
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de besloten social media pagina.
De trainster mag mijn telefoonnummer gebruiken om een whatsapp-groep aan te maken, om
mij te informeren over trainingsinformatie en uitval van lessen.
De trainster mag het telefoonnummer van mijn zoon/dochter gebruiken om een whatsappgroep aan te maken, om hem/haar te informeren over trainingsinformatie en uitval van lessen.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisatie. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
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..……………………………………………………………………………………………………………

Toestemmingsverklaring

Paraaf:

