Inschrijfformulier lidmaatschap

Voorletter(s)
Voornaam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Mobielnummer
Geslacht
Geboortedatum
Beroep
E-mailadres
Contributiebetaling

Achternaam

Woonplaats

man / vrouw*

( * doorhalen wat niet van toepassing is)

per kwartaal / jaar *

( * doorhalen wat niet van toepassing is)

per verplichte automatische incasso (s.v.p. volledige IBAN-nr. vermelden)

NL

Ik schrijf me in als: jeugdlid / seniorlid / T.O. lid/ 60+lid / Basislid ( * doorhalen wat niet van toepassing is)
Jaarcontributie m.i.v. 1-1-2022 bedraagt:
Jeugdlid contrib.

€

217,00

Seniorlid basiscontrib.
Senior competitie

€
€

202,00
60+ leden €
185,50
53,00
Basisleden €
93,00 (alleen jaarbetaling)
(Contributies en toernooigelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, automatische incasso volgt )

T.O.(tafeltennis overdag) €

202,00

Toestemming in verband met het verwerken van persoonsgegevens:
0 De vereniging mag mij emails sturen met informatie over mijn lidmaatschap, georganiseerde activiteiten,
informatie over trainingen, nieuws enz.
0 Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord
(de privacyverklaring is te vinden op de website www.ttv-skf.nl)
Beeldmateriaal:
Regelmatig worden er tijdens wedstrijden of andere activiteiten foto's en filmpjes gemaakt t.b.v. de website
Gezien het grote aantal gezichten op de foto's is het ondoenlijk voor SKF om iedereen op de foto's
toestemming te vragen. Mocht je op een foto staan en bezwaar maken tegen het publiceren
daarvan dan zullen wij de foto onmiddellijk verwijderen.
Vrijwilligers:
Met het inschrijven wordt je lid van een vereniging. Wij draaien net als alle andere verenigingen op vrijwilligers.
We hopen dat ieder lid zijn steentje bijdraagt.
De één heeft wat meer tijd dan een ander, maar elk steentje wordt gewaardeerd.
Ik mag gevraagd worden voor de volgende taken:
0 bardienst 0 mee organiseren activiteiten 0 jeugd begeleiden 0 anders..............

Ondergetekende verklaart hiermee, naast de rechten, ook de plichten verbonden aan het lidmaatschap te aanvaarden.
N.b. eenmaal aangemeld zijn leden contributieplichtig tot het moment van schriftelijke opzegging.
Datum:

Handtekening lid

Handtekening ouder/verzorger (indien jeugdlid jonger dan 16 jaar)

Je kunt dit formulier ingevuld mailen naar info@ttv-skf.nl
of deponeren in de daarvoor bestemde bus naast de ingang binnen in het clubgebouw.

# C2 and P1 - Restricted Information and Basic Personal Data

