INSCHRIJFFORMULIER
TV SOMEREN COS
TV Someren cos
p/a Pasakker 98
5712 HN Someren
tel.: 0493-495184

Bankrekening
: NL56RABO014.80.50.050
Postbanknr.
: NL02INGB0001601454
KvKnr. Eindhoven
: 40239822
www.turnverenigingsomeren.nl
info@turnverenigingsomeren.nl

Roepnaam

:_______________________________ Achternaam

:___________________________________

Voorletters

:_______________________________ Geboortedatum :___________________________________

M/V

:_______________________________ Geb. plaats

:___________________________________

Adres

:_______________________________ Telefoon

:___________________________________

Woonplaats

:_______________________________ Postcode

:___________________________________

Train(st)er

:_______________________________ Maat T-shirt

:___________________________________

Les op

:___________________________dag Tijd

: ____________ uur tot _____________uur

Meldt zich aan als lid van de afdeling:
 Wedstrijdgroep Meisjes
 Jumpgroep
 Wedstrijdgroep Jongens
 B-selectie jongens
 Recreanten plus groep
 Gymfit 65+

 Recreanten meisjes/jongens
 Ouder-Kindgym
 Kleutergym

Met ingang van d.d.:

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger:

__________________________________________
___________________________________________
• Door ondertekening verklaart het lid/wettelijke vertegenwoordiger overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk
reglement te handelen en zich daaraan te houden. Als lid van Turnvereniging Someren cos bent u ook automatisch lid
van de KNGU. Turnvereniging Someren cos draagt zorg voor de aanmelding en contributieafdracht aan de bond.
• Wij verwijzen u graag naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
• Betaling van de contributie kan alleen geschieden via onderstaande machtiging en wordt in 10 termijnen geïnd,
waarbij de maanden juli/augustus niet wordt geïncasseerd (de contributie wordt achteraf geïncasseerd).
• Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden één maand voor beëindiging. Een uitschrijfformulier
is verkrijgbaar bij de leiding of op de website van turnvereniging Someren cos bij ‘downloads’.
• Inschrijfgeld is eenmalig is € 12,50. Bij inschrijving ontvangt ieder nieuw lid een T-shirt van de vereniging met logo.
MACHTIGINGSKAART
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
TURNVERENIGING SOMEREN COS
Om van zijn/haar ondergenoemde (giro) bankrekening bedragen af te schrijven
Wegens contributie voor :______________________________________________________________________________
Bankrekening

: NL __________________________________________________________________________

Gironummer

: NL __________________________________________________________________________

Naam en voorletters
tenaamstelling ouders

:_____________________________________________________________________________

Let op: Veel communicatie gaat alleen per e-mail.
Daarom is het belangrijk dat wij het juiste mailadres hebben, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen informeren over
belangrijke zaken. Graag voor elk teken/woord een vakje vullen.

Datum: _____________________

Handtekening: _____________________________

z.o.z.

TURNVERENIGING SOMEREN COS

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook
foto’s en filmpjes van u op de website van Turnvereniging Someren cos en de Facebookpagina van
Turnvereniging Someren cos plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor
te gebruiken.
Met dit formulier geef ik _______________________________________________________ (verder: ondergetekende)
Turnvereniging Someren cos (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:


Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website van Turnvereniging Someren cos,
Instagram en op de Facebookpagina van Turnvereniging Someren cos



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s bij artikeltjes in bepaalde dagbladen, zoals bv. ’t Contact etc.



KNGU specifieke activiteiten zoals bv. Nijntje diploma-turnen, wedstrijden, etc.



Voor (hulp) leiding en bestuur. Het opnemen van mijn persoonsgegevens en foto:
□ INFORMATIEBOEKJE



□ FACEBOOK

□ INSTAGRAM

□ WEBSITE

_________________________________________________________________________________________________________

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: _____________________________________________________________________________________________________

Geboortedatum: ___________________________________________________________________________________________

Datum: __________________________

Handtekening: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd: _________________________________________________________________________________________

Datum: __________________________

Handtekening: ________________________________________________________

