INSCHRIJFFORMULIER WINTER CHALLENGE
2011- 2022 SENIOREN
Voor- en achternaam
Roepnaam

M/

V

Adres
Woonplaats & postcode
Telefoonnummer thuis
Mobiel nummer

06-

e-mail adres
Geboortedatum

Tweeling

Bondsnummer (indien bekend)

Speelsterkte

ja |

nee

Inschrijfdatum
Handtekening

Machtiging voor automatische incasso van contributies
Bij het inschrijven als winterlid is het afgeven van onderstaande machtiging verplicht.
•

•
•

Winterlidmaatschap geldig van (aankruisen om welk lidmaatschap het gaat):
o 4 maanden (1 dec 2021 t/m 31 maart 2022) voor € 45,o 3 maanden (1 dec 2021 t/m 28 feb 2022) voor € 32,50
o 3 maanden (1 jan 2022 t/m 31 maart 2022) voor € 32,50
De contributie wordt op de ingangsdatum geïncasseerd.
Er zijn geen inschrijfkosten aan het winterlidmaatschap verbonden.

Na de deze periode stopt het winterlidmaatschap automatisch, tenzij wordt aangeven dat de u dit wilt omzetten
naar een jaarkaart. Dit kunt u doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@tvgroesbeek.nl

Ondergetekende verleent hierbij, tot het beëindigen van zijn/haar lidmaatschap, machtiging
aan Tennis Vereniging Groesbeek om bedragen van zijn/haar rekening af te schrijven
wegens contributie, trainingsgelden, competitiebijdragen, etc.
Naam en voorletters
Adres
Woonplaats & postcode
IBAN rekeningnummer
Datum
Handtekening

Dit formulier ingevuld inleveren met een recente pasfoto.
Dit kan bij Stef van Rijn (Burg. Ottenhofstraat 19).
De pasfoto bij voorkeur digitaal aanleveren per mail: ledenadministratie@tvgroesbeek.nl

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen
en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website, sociale media (Facebook) of in de
regionale media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw gegevens
hiervoor te mogen gebruiken.
Met dit formulier geef ik (ondergetekende) Tennisvereniging Groesbeek (verder: vereniging)
toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging wel/niet toestemming voor de hieronder vermelde
gegevensverwerking:

1
2
3
4
5

Verwerking

Wel / Niet

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze website
(nieuwsbrief), Sociale media (Facebook), de regionale media, fotogalerij
kantine.
Mijn geslacht, naam, adres, geboortedatum, speelsterkte, telefoon en
bondsnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen
zodat andere leden mij kunnen benaderen.
Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen
voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.
Mijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor inschrijvingen voor
toernooien, competities, cursussen en/of andere evenementen bij de
vereniging.
Bij bijzondere verdiensten mijn naam vermelden in de communicatie
hierover.

Wel
Niet

☐
☐

Wel
Niet

☐
☐

Wel
Niet
Wel
Niet

☐
☐
☐
☐

Wel
Niet

☐
☐

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 en voorletters
Geboortedatum
Plaats
Handtekening

Datum

