Inleveren aanmeldformulier

Algemene

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij DE LEDENADMINISTRATIE van de sporttak handbal.

Bathmense

https://Handbal.absbathmen.nl
@absbathmen

Correspondentieadres: Larenseweg 11, 7437 BL Bathmen

Sportvereniging

Privacyverklaring: Op deze overeenkomst is onze privacyverklaring van kracht.

AANMELDFORMULIER ABS SPORTTAK HANDBAL
Voorletters:

Adres:

Roepnaam:

Postcode:

Achternaam:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Tel.nr.:

Man/Vrouw:

Mobiel nr.:

Email-adres:
Gegevens ouder/voogd (invullen als het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar):
Voorletters:

Man/Vrouw:

Achternaam:

Ouder/Voogd:

Wenst met ingang van ………………………
Handtekening:

Indien lid jonger dan 18 jaar: handtekening van ouder of voogd

lid te worden van de sporttak handbal

DOORLOPENDE SEPA-INCASSO-MACHTIGING
Door ondertekening van dit formulier geeft u de Algemene Bathmense Sportvereniging toestemming om
doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de Algemene Bathmense Sportvereniging.
Gegevens incassant:
IBAN Rekeningnummer:
BIC Bankidentificatie:
Algemene Bathmense Sportvereniging
Ten name van:
Adres:
Adres:
IncassantID:
Woonplaats:
Kenmerk machtiging:
Land:
IBAN:
Datum:
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
Handtekening:
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De handbalvereniging ABS kan niet bestaan zonder de inzet van veel vrijwilligers (voor jeugdleden
inzet vrijwilligerstaken door ouders). Op welk gebied kunt U of eventuele familieleden/kennissen zich
als vrijwilliger voor ABS inzetten:
o
o
o
o
o
o
o
o

Beheer/onderhoud/schoonmaak;
Kantinedienst;
Communicatie (Website, Twitter);
Leider/trainer/scheidsrechter;
Bestuurlijke functie;
Organiseren evenementen;
Bijeenkomsten/workshops bijwonen namens ABS handbal
Anders nl. ……………..

Bepalingen aangaande Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De gegevens zoals vermeld op dit ‘Aanmeldformulier ABS’ worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. Met
ondertekening wordt toestemming verleend om zijn/haar gegevens door te geven aan de landelijke sportorganisatie waaronder de desbetreffende sporttak van ABS valt. De landelijke
sportorganisatie kan de adresgegevens ter beschikking stellen voor reclame, marketing en onderzoeksactiviteiten

Sponsoren A.B.S. Handbal
Black tie Media te Deventer
Hét Café te Bathmen

Algemene
Bathmense

https://Handbal.absbathmen.nl
@absbathmen

Sportvereniging

Toestemmingsverklaring AVG
25 mei 2018 is de wet op de privacy (AVG) van kracht geworden. Hierdoor mogen persoonsgegevens niet zonder meer door
bedrijven en verenigingen gebruikt worden Middels onderstaand formulier vragen we van u de voor de aanmelding
noodzakelijke persoonsgegevens en vragen we toestemming voor het gebruik hiervan en tevens voor het plaatsen van
bijvoorbeeld foto’s op de website etc. Bij deze het verzoek om het formulier volledig in te vullen en ondertekend terug te
sturen naar onze ledenadministratie (eventueel via de leider(s).

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen speelschema’s,
wedstrijduitslagen en mogelijk in de toekomst ook foto’s en filmpjes van u op INTERNET, APPS EN
SOCIAL MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor
te gebruiken.
Met dit formulier geef ik _________________________________ (verder: ondergetekende) ABS
Handbal (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
□ Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA.
□ Mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres via onze afgeschermde ledenadministratie
beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen voor vrijwilligerswerk en/of andere
informatieve niet-commerciële doeleinden.

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.
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_____________________________________________________
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Sponsoren A.B.S. Handbal
Black tie Media te Deventer
Hét Café te Bathmen

