Tafeltennisvereniging

De Salamanders

Bank IBAN: NL83INGB0000349666

KvK nummer: 40398537

INSCHRIJFFORMULIER

INGELEVERD OP __ - __ - 20__

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Man/vrouw

Geboortedatum

Telefoon vast

Telefoon mobiel

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

(eventueel) Huidig bondsnummer

e-mailadres

Geeft hierbij aan het verenigingsbestuur te kennen lid te willen worden van Tafeltennisvereniging
De Salamanders te Wateringen.
Het verenigingsshirt is bij wedstrijden en toernooien verplicht, het kost € 25,00 en kan in de
speelzaal worden gekocht. De door u hieronder gekozen lidmaatschapsvorm is bepalend voor de
vaststelling van de jaarcontributie. Op de website van de vereniging www.ttvsalamanders.nl kunt u
de actuele bedragen vinden bij Contributie in de menukeuze Clubinformatie.
Jeugd recreanten
Senioren recreanten
Jeugd NTTB competitie
Senioren NTTB competitie
UBT competitie
NTTB + UBT competitie
Wacht met het betalen van de contributie tot u van de penningmeester een e-mail ontvangt.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Een eventuele opzegging van het lidmaatschap
dient voor 1 juni bij de penningmeester binnen te zijn.
Ondergetekende (zie achterzijde) verklaart tevens zich akkoord en/of te zullen houden aan de regels,
vervat in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Privacy Policy en besluiten van de Algemene
Ledenvergadering, zoals weergegeven op de website.
Uw ondertekening geldt ook voor de aan de achterzijde weergegeven toestemmingsverklaring

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 speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op Internet, Clubblad, Prikbord, Twitter en/of
Facebook plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te
gebruiken.
Met dit formulier geeft ondergetekende Tafeltennisvereniging de Salamanders (verder: vereniging)
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 Internet, Clubblad, Prikbord,
Twitter en/of Facebook.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 18 jaar dient deze
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Handtekening aspirant lid

Datum

Handtekening ouder / voogd

-

- 20 . . .

Als dit formulier volledig is ingevuld en ondertekend, gelieve dit in te leveren bij de penningmeester:
Hans Beekman, J.D. de Koklaan 27, 2552 DG Den Haag of aan de dienstdoende bar assistent.

