Aanvraag lidmaatschap Judo Grootegast
Door het invullen en ondertekend inleveren van dit formulier geeft de ondertekende aan dat hij/zij de algemene
voorwaarden en de huisregels heeft geaccepteerd. De algemene voorwaarden zijn te lezen op de website:
www.judogrootegast.nl.
Voorletter(s) en
voornaam
Achternaam
Geslacht

Man

Vrouw

Geboortedatum
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon (vast)
Telefoon (mobiel)
E-mailadres
Bijzonderheden

Training

Donderdag
Wedstrijdtraining

Vrijdag
Techniektraining 16.15-17.15
Techniektraining 17.15-18.15
Techniektraining 18.15-19.15
Techniektraining 19.15-20.15

Kosten:
Techniektraining:
Techniektraining + wedstrijdtraining

€13,00 per maand
€19,00 per maand

Sla het blad om 

Doorlopende machtiging
Door ondertekening geeft u toestemming aan Judo Grootegast om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om de contributie van uw rekening af te schrijven.
Volledige naam
IBAN-nummer

Algemene verordening gegevensbescherming
Wij verzamelen de gegevens die in dit formulier zijn aangegeven door u als (ouder/verzorger van een) judoka.
Deze gegevens zullen wij niet delen met derden zonder u te informeren en uw toestemming. De gegevens zijn
voor het op de hoogte houden van de laatste nieuws omtrent Judo Grootegast (schriftelijk en digitaal) en om u te
kunnen bereiken bij een (nood)geval. Tijdens activiteiten kunnen er foto’s gemaakt worden ter vastlegging van
de activiteit. Deze foto’s kunnen op onze website en/of Facebook terug te vinden zijn.
Ik, <volledige naam>
geef Judovereniging Grootegast toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerking:
O
Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners
O
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op www.facebook.com/jvgrootegast en/of
website www.judogrootegast.nl
O
Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere leden
mij kunnen benaderen.
O
Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie
of bijzondere gebeurtenis
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. Een dergelijk intrekkingsverzoek dient schriftelijk te worden
ingediend bij het bestuur van Judovereniging Grootegast.

Ondertekening voor lidmaatschap, incasso-contributie en AVG-wetgeving
Bij minderjarigheid van uw kind, dan graag naam ouder/verzorger vermelden
Volledige naam
Plaats:
Handtekening:

Datum:

