Volleybalvereniging ISIVOL
Inschrijfformulier
Ondergetekende verklaart bij dezen, dat hij / zij zich aanmeldt als lid van Volleybalvereniging ISIVOL.
Dit houdt in dat hij / zij tevens bereidt is zich te houden aan de reglementen van de NeVoBo, het
huishoudelijk reglement van volleybalver. ISIVOL en huishoudelijk reglement van de St.
Gemeenschapshuis ’t Meuken.
Hij / Zij heeft geen financiële verplichtingen bij een andere volleybalvereniging.
NAAM

…………………………………………………………………

VOORNAAM EN VOORLETTERS

………………………………………………………………….

ADRES

………………………………………………………………….

POSTCODE EN WOONPLAATS

………………………………………………………………….

GESLACHT

M/V

GEBOORTEDATUM

……-……-…………

TEAM

…………………………….

TELEFOON

……………………………..

TELEFOON(MOBIEL)

………………………………

E-MAIL

………………………………

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Volleybalver. ISIVOL om een
bedrag af te schrijven van:
BANK/GIRONUMMER (IBAN NR.) NL ……………………………………
Alleen in vullen indien te naam stelling afwijkt van bovengenoemde naam en voorletters.
T.n.v.

NAAM

…………………………………………………………….

PLAATS

…………………………………………………………….

Lid worden van een vereniging in St. Isidorushoeve, dus van Isivol, brengt enkele verplichtingen
met zich mee en wel het helpen tijdens de Zomerfeesten en helpen in ons Gemeenschapshuis ’t
Meuken.
Dit formulier a.u.b. inleveren samen met een recente digitale pasfoto bij onze
ledenadministratie, Carla Aarnink via p.isivol@outlook.com of in
onze postbus in de hal van het Gemeenschapshuis ’t Meuken. Na inschrijving krijg je een
Nevobo nummer/spelerskaart.
Datum opgave ………………………..

HANDTEKENING. ……………………………………

Handtekening van ouder of voogd, indien hij / zij jonger is dan 18 jaar.

20200815.

Volleybalvereniging ISIVOL
Inschrijfformulier
TOESTEMMINGSVERKLARING
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag informeren over de vereniging,
sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s en wedstrijduitslagen
publiceren en onze vereniging en onze sport in diverse media promoten. Met dit formulier vragen wij
je, in het kader van de AVG, toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken.

Ik geef de vereniging toestemming om:
-

-

Mijn gegevens op de slaan en te gebruiken voor de uitvoering van de
lidmaatschapsovereenkomst en/of vrijwilligersactiviteiten,
Mijn gegevens beschikbaar te stellen aan organisaties die noodzakelijk zijn om in
competitieverband of andere verbanden te volleyballen (waaronder Nevobo en regionale
competities),
Mijn contactgegevens na beëindiging van mijn lidmaatschap te bewaren om mij te kunnen
benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of andere bijzondere gebeurtenissen.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen:
o

o

Beeldmateriaal zoals foto’s en filmpjes van mij op het tv-scherm in de gemeenschapsruimte
van het Meuken, apps, kranten en huis-aan-huis blad (zoals bijvoorbeeld een kampioensfoto)
te (laten) publiceren,
Beeldmateriaal zoals foto’s en filmpjes van mij op de website en op de Facebookpagina van
Volleybalvereniging Isivol te publiceren.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven vermelde redenen, gegevens en organisaties. Voor
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mijn opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elke moment schriftelijk intrekken.
Naam:……………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………..…….
Datum:………………………………………………………………………………………………………
Handtekening:……………………………………………………………………………………………...

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.
Naam ouder/voogd:………………………………………………………………………………………..
Handtekening ouder/voogd:………………………………………………………………………………

Volleybalvereniging Isivol bewaart deze toestemmingsverklaring in de ledenadministratie

20200815.

