Aanmeldformulier
Roepnaam:
Achternaam:
Geslacht:
Adres:
Postcode/ Woonplaats:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Eerder gevolleybald:
Zo ja, welke vereniging en klasse:
Voorkeursteam:
Onze vereniging kan alleen bestaan door de inzet van de leden. U kunt hieronder aangeven waar
uw interesse naar uitgaat. Dit leidt niet tot verplichting.
Bestuur:
Technische commissie:
Sponsorcommissie:
Activiteitencommissie:
(Hulp)Trainer/ Coach/ Begeleider jeugd:
Beheer website:
Wedstrijdsecretariaat:
PR-commissie:
Doorlopende machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan volleybalvereniging Dash
om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven wegens contributie (10 termijnen per seizoen)
Rekeningnummer (IBAN):
Naam Rekeninghouder:
Woonplaats:
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de huishoudelijke regelementen en statuten van
volleybalvereniging Dash.
Datum:
Handtekening

(Voor jeugdleden tekent één van de ouders of voogd)

Voor- en achternaam + datum of daadwerkelijke
handtekening

Dit formulier met een recente pasfoto (JPG of TIF) e-mailen naar de ledenadministratie:
E-mailadres: ledenadministratie@vvdash.nl

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging,
sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen, foto’s en
filmpjes op INTERNET, APPS, (SOCIAL) MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om
ook uw gegevens hiervoor te gebruiken
Met dit formulier geef ik
(verder: ondergetekende)
volleybalvereniging Dash (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de onderstaande 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, APPS, SOCIAL MEDIA.
Opnemen van mijn (pas-, team-) foto met naam van de spelers op de website.
Teamfoto voor sponsor.
(Nieuws)blad (bijv. krant).
Na beëindiging van mijn lidmaatschap mijn te benaderen voor bijv. een reünie of bijzondere gebeurtenis.
Audio en visuele opnamen training(en).
Audio en visuele opnamen wedstrijd(en).

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

Handtekening

(Voor jeugdleden tot 18 jaar tekent één van de ouders of voogd)

Voor- en achternaam + datum of daadwerkelijke handtekening

