AANMELDINGSFORMULIER voor lidmaatschap
VOORLETTER(S)

: …..................... VOORNAAM: …........................................................................

NAAM

: .…..................................................................................................

ADRES

: .…............................................................................................................................

POSTCODE

: ….......................

WOONPLAATS: …...................................................................

GEWICHT

: …...........KG

GEBOORTEDATUM: ….............................................................

TELEFOON

: ….......................................................

E-MAIL

: …........................................................

MAN/VROUW

Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober. De contributie is afhankelijk van het tijdstip waarop u lid wordt en van
uw leeftijd. De contributie voor het eerste jaar is gelijk aan het aantal maanden tot 1 november maal de jaarcontributie gedeeld
door 12. Daarnaast betalen alle nieuwe leden een eenmalig entreegeld. Voor senioren is dit € 60,- voor jeugd- en juniorleden €
30,-. De hoogte van de contributie voor de verschillende leeftijdsgroepen is te lezen op de website: www.rvpontos.nl.

Heeft U al eerder geroeid? Zo ja, op welk niveau en in welke boten?
…........................................................................................................................................................
Ik verklaar in het bezit te zijn van minimaal een zwemdiploma A.

Datum aanvang lidmaatschap: …...........................................
HANDTEKENING :

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring ook door
een ouder of voogd ondertekend te worden.
NAAM OUDERS

: …………………………………………..

E-MAIL OUDERS

: ….......................................................

HANDTEKENING :
U wordt verzocht dit formulier ingevuld te deponeren in de smalle kast met postgleuf in de bestuurskamer of af te geven aan een lid
van de coachcommissie of het bestuur.

Voor de informatie over de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens wordt verwezen naar het Huishoudelijk
reglement en de privacyverklaring op de website..

Z.O.Z

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over onze omgang met
privacygevoelige gegevens.
•

•

Als vereniging zijn wij verplicht een administratie bij te houden en gegevens uit te wisselen met de
Koninklijke Nederlandse Roeibond. Dit is vastgelegd in ons Huishoudelijk reglement en hiervoor geven
de leden van de vereniging toestemming met hun inschrijving bij de vereniging. Het betreft de
gegevens op het inschrijfformulier.
Voor gebruik van andere persoonsgegevens heeft de vereniging uw toestemming nodig. Dit betreft het
gebruik van uw naam en afbeelding in o.a. nieuwsbrieven, verenigingspost, wedstrijduitslagen en
nieuws op onze website, een smoelenboekje, flyers en/of in media.

Met dit formulier vraagt roeivereniging Pontos, Griend 33-60, 8325 SZ, Lelystad toestemming om uw
persoonsgegevens te mogen gebruiken.

Ik geef de roeivereniging Pontos toestemming
•

voor het gebruiken van mijn naam en afbeelding in wedstrijduitslagen, nieuwsbrieven, post, de
website, flyers, lokale krantenartikelen, overige media of het vertonen in het clubhuis.

Voor ieder ander gebruik van mijn persoonsgegevens vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

VOORNAAM

:

ACHTERNAAM

:

HANDTEKENING

:

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

NAAM OUDERS

:

HANDTEKENING

:

