INSCHRIJFFORMULIER
datum:

Gegevens lid:
voornaam

m/v

achternaam:
geboortedatum:
adres:
postcode: _____________ plaats:
contact telefoonnummers (graag 2 nummers invullen i.v.m. noodgevallen):
nummer 1:

van

nummer 2:

van

email-adres:
trainingsdag:
1e uur _______________dag om:
2e uur _______________dag om:

Gegevens rekeninghouder:
Rekeningnummer (IBAN):

NL _ _

____

____

____

__

Tenaamstelling bankrekening:

MACHTIGING:
Ondergetekende, houder van bovenvermelde rekening, verleent hierbij tot
wederopzegging aan Gymnastiek Vereniging de Gemzen te Bunnik
machtiging om volgens de in de algemene Gemzen informatie opgenomen
voorwaarden de verschuldigde bedragen voor contributie automatisch te
incasseren. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per eind juni en
eind december.
BUNNIK, __________________ (datum)

________________________ (Handtekening rekeninghouder)

april 2019

Beste ouder/verzorger/lid,
Wij willen graag met foto’s en video’s aan u laten zien waar wij mee bezig zijn tijdens de
trainingen, activiteiten en/of wedstrijden door dit op onze besloten Facebookgroep, de website
en/of in de krant te plaatsen. Op 25 mei 2018 is de Europese privacy wetgeving hierover
aanzienlijk veranderd. Dat betekent dat wij van elke ouder/verzorger/lid expliciete
toestemming nodig hebben om beeldmateriaal van uw kind te publiceren. Met deze brief
vragen we daarom uw toestemming hiervoor. Zonder deze toestemming zullen wij geen foto’s
of video’s plaatsen van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan hebben wij toestemming
van de turnster zelf nodig (zie achterzijde van de brief).
Belangrijk is dat u de gegeven toestemming altijd mag intrekken. Toestemming mag ook op
een later moment worden gegeven.
We hopen dat alles duidelijk is zo. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
Bestuur, trainers en trainsters van de Gemzen

Toestemmingsverklaring foto-/filmmateriaal
Indien uw kind jonger dan 16 jaar is:
Hierbij geeft de ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van
……………………………………., wel/geen* toestemming dat foto- en videomateriaal van
mijn kind tijdens trainingen, wedstrijden en andere clubactiviteiten geplaatst mag worden op:

 De Facebook van de Gemzen.
 De website van de Gemzen.
 In de krant.
Plaats: ….……………………………

Datum:………………………………………

Naam ouder/verzorger:
……………….…………………………………………………………..

Handtekening ouder/verzorger:
….………………………………………………………………...
* doorhalen wat niet van toepassing is
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