GYMNASTIEK – TENNIS – VOETBAL
Sportpark De Kampslach
Jouke Jochemswei 5a
9212 PD BOORNBERGUM
KVK 400002671

Aanmeldformulier Tennis
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Mobiel nummer

(06)

Geboortedatum
E-mail adres
Ingangsdatum
Bondsnummer

(als je eerder lid bent geweest van de KNLTB)

Denk ook om het bijvoegen van:
 Profielfoto
 Ondertekende toestemmingsverklaring
Belangrijk om te weten bij aanmelden:
1. Met het ondertekenen van het formulier ga je akkoord met de statuten van de vereniging en onze regels rond
lidmaatschap en contributie.
2. Het lidmaatschap van de sportclub Boornbergum ’80 tennis loopt van 1 januari t/m 31 december.
3. De contributie kan je jaarlijks of in termijnen betalen. Dit kan je zelf regelen via de factuur die je per e-mail van
ClubCollect namens ons krijgt.
4. Geef latere wijzigingen in je gegevens door bij de ledenadministratie.
Belangrijk om te weten bij afmelden:
1. De uiterste opzegdatum is 1 december. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.
2. Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het sportseizoen geven wij geen restitutie van het contributiebedrag.
3. Je kan het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen. Lever een ingevuld en ondertekend formulier in bij de ledenadministratie.
Deze is te downloaden via de website of op te vragen bij de ledenadministratie. Mondelinge opzeggingen van het lidmaatschap (bij
bestuursleden, leiders of trainers) worden niet geaccepteerd.
4. Zodra wij het afmeldingsformulier hebben ontvangen controleren we of aan de (financiële) verplichtingen is voldaan.
Als dat het geval is zal je per datum einde seizoen uit het ledenbestand worden verwijderd.

Naam

(onder de 18 van ouder/voogd)

Handtekening

Lever dit formulier in bij de ledenadministratie:
tennis.leden@sc-boornbergum80.nl of Suderom 10 in Boornbergum

GYMNASTIEK – TENNIS – VOETBAL
Sportpark De Kampslach
Jouke Jochemswei 5a
9212 PD BOORNBERGUM
KVK 400002671

Allereerst heten we jou of je kind(eren) van harte welkom bij Sportclub Boornbergum ’80!
Het is goed om te weten dat de sportclub in Boornbergum volledig op vrijwilligers drijft.
Graag willen we weten met welke taken je de club zou kunnen en/of willen ondersteunen.
Kruis aan wat je leuk lijkt of waar je voorkeur naar uitgaat:
⃝ Deelname jaarlijkse klusdag, ik kan aardig timmeren / verven / snoeien / schoonmaken / _______
⃝ Onderhoudsploeg (maandagochtend, kleine klusjes aan het honk, baanonderhoud, snoeiwerk, etc)
⃝ Bestuursfunctie, zoals ___________________________________________
⃝ Social Media / Redacteur website
⃝ Activiteiten / toernooien organiseren
⃝ Anders: _______________________________________________________

Naam

Lever dit formulier in bij de ledenadministratie:
tennis.leden@sc-boornbergum80.nl of Suderom 10 in Boornbergum

GYMNASTIEK – TENNIS – VOETBAL
Sportpark De Kampslach
Jouke Jochemswei 5a
9212 PD BOORNBERGUM
KVK 400002671

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten en
dergelijke. Daarnaast willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet,
apps en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik (verder: ondergetekende) SPORTCLUB BOORNBERGUM ‘80 (verder: vereniging) toestemming
om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
⃝ Mijn persoonsgegevens te gebruiken voor de ledenadministratie, de financiële administratie,
informatieverstrekking, het bestellen van kleding en ter verstrekking aan de sportbond (KNVB, KNLTB, KNGU)
(toestemming is noodzakelijk voor lidmaatschap).
⃝ Mijn naam, telefoonnummer en emailadres beschikbaar te stellen aan leiders, trainers en andere leden zodat in
whatsapp groepen en via mail gecommuniceerd kan worden over trainingen, wedstrijden en bijkomende zaken
(toestemming is noodzakelijk voor lidmaatschap).
⃝ Het opnemen van mijn teamfoto in het clubblad (papier en digitaal op internet).
⃝ Publiceren van bijvoorbeeld (actie)foto’s en/of filmpjes van mij op de website, Facebook ed.
⃝ Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen (nietcommercieel).
⃝ Mij tot 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere
gebeurtenis.
Met het ondertekenen van dit formulier stem ik in met het privacy beleid zoals is gepubliceerd op de website van de
vereniging.
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 18 jaar moet een ouder of voogd deze
verklaring ook ondertekenen.
Naam ouder/voogd
Handtekening ouder/voogd

Lever dit formulier in bij de ledenadministratie:
tennis.leden@sc-boornbergum80.nl of Suderom 10 in Boornbergum

