Inschrijfformulier jeugd turnen
Algemene gegevens
Achternaam:

m/v

Roepnaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoon:

mobiel:
mobiel ouder:

e-mail:

e-mail ouder:

Ook lid van een andere afdeling van OdisGym? ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Betaling
U dient te betalen door middel van automatische incasso.
De eerste betaling bestaat uit inschrijfgeld, lidmaatschap en bondscontributie.
De volgende betalingen bestaan uit lidmaatschap en één keer per jaar bondscontributie.
Bondscontributie dienen wij af te dragen aan de KNGU ter verzekering van onze leden.
IBAN rekeningnummer:
Tenaamstelling rekeningnummer:
Handtekening rekeninghouder:
Belangrijk
U betaalt contributie per half jaar.
Voorwaarden voor opzeggen van het lidmaatschap: u dient schriftelijk op te zeggen voor 30 november of
voor 31 mei: dit is een maand voor afloop van het betreffende halfjaar. Opzeggingen dienen te worden
gezonden aan ledenbeheerodisgym@gmail.com
Raadpleeg voor de actuele contributie en clubregels de website: www.odisgym.nl.
Formulier Algemene Verordening Persoonsgegevens: dit formulier (pagina 2) dient tegelijk te worden
ingeleverd tegelijk met dit inschrijfformulier en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de aanmelding.
Ondertekening (door ouder indien lid jonger dan 18 jaar)
Naam:
Datum:

Plaats:

Handtekening:

Gelieve het ondertekende bestelformulier af te geven aan de trainer of gescand per email te sturen aan ledenbeheerodisgym@gmail.com of per post te verzenden aan:
OdisGym, Oranjeweg 9, 1241 XN Kortenhoef.
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Formulier Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene gegevens (aspirant) lid
Achternaam:

m/v

Roepnaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Verwerking persoonsgegevens
OdisGym verwerkt persoonsgegevens van haar leden en van ouders/verzorgers van haar minderjarige leden
ten behoeve van haar administratie. De persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn vermeld in het
Verwerkingsregister dat op www.odisgym.nl is gepubliceerd. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor
berekenen, vastleggen en innen van contributiegelden, danwel communicatie vanuit OdisGym naar haar
leden. Uitzondering op deze noodzakelijke gegevens vormen foto- en/of videomateriaal.
Vrijstelling besluit Wet Bescherming Persoonsgegevens – hoofdstuk 2, artikel 3 lid 7
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of de
betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de
persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de
website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom
verzoekt.

Hiermee geef ik, ondergetekende,
Wel / Geen
toestemming om foto- en/of videomateriaal van de bij de algemene gegevens vermelde
persoon herkenbaar op de site van OdisGym te plaatsen.

Wel / Geen

toestemming om foto- en/of videomateriaal van de bij de algemene gegevens vermelde
persoon herkenbaar op sociale media (waaronder begrepen Facebook) van OdisGym te
plaatsen.

Ondertekening (door ouder indien lid jonger is dan 18 jaar)
Naam:
Datum:

Plaats:

Handtekening:
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