INSCHRIJFFORMULIER BVM’81
Achternaam en voorletters:
Roepnaam:
Adres en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geslacht:		
qM

q V		

Geboortedatum:

Telefoonnummer:				

Mobielnummer:

E-mail adres:
Contributie kan per kalender-kwartaal worden afgeschreven van rekening nummer
IBAN Nummer a.u.b.

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen
een verzoek tot terugbetaling bij bank worden ingediend.
Zijn er omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het uitoefenen van deze sport en waarvan we
als vereniging op de hoogte dienen te zijn? q Ja q Nee
Zo ja, welke

Privacy Verklaring
Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Verklaring van BVM’81. Deze is gepubliceerd op onze
website www.bvm81.nl. In sommige gevallen is er toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze
toestemming vragen we u middels het formulier: Toestemmingsverklaring BVM’81. Dit formulier is afgedrukt op de achterzijde
van dit inschrijfformulier. Deze toestemming kan te allen tijden ingetrokken of gewijzigd worden. Het wijzigingsformulier
Toestemmingsverklaring BVM’81vindt u op onze website.
Aanmelddatum:				
				

(voor minderjarigen dient een van de ouders/verzorgers te ondertekenen)

Handtekening:

Naam ouder / voogd:			

Handtekening ouder / voogd:

Algemene informatie BVM’81
Speeltijden 		
Badminton Over Dag

Contributie per 1 juli 2019

18 - 99 jaar

maandag

Senioren recreatie

18+

Senioren recreatie

18+

vrijdag

19.00 - 20.30 uur

zondag

10.00 - 13.00 uur

(BOD)

Competitieseizoen (sept - april)

09.00 - 10.30 uur

Leeftijd

Contributie per kwartaal

vrijdag

09.00 - 10.30 uur

Senioren 18+

€ 41,00

dinsdag

20.30 - 22.30 uur

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt (éénmalig) € 15,-.

Lever dit inschrijformulier (volledig ingevuld), samen met het inschrijfgeld van € 15,00, in bij een van de bestuursleden.

TOESTEMMINGSVERKLARING BVM’81 (MEI 2018)

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 beeldmateriaal (foto/video) van u op de
website van BVM’81, de facebookpagina van BVM’81 en eventueel in de groepsapp van competitieteams plaatsen. Met dit formulier
vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
q Ik ben op de hoogte en akkoord met de Privacy Policy van BVM’81 (gepubliceerd op onze website: www.bvm81.nl)
Ik geef BVM’81 toestemming voor de hieronder aangevinkte gegevensverwerkingen:
q Opname in de mailinglist voor de digitale Nieuwsbrief van BVM’81.
Ik wil de digitale BVM’81 nieuwsbrief graag op een ander adres ontvangen dan dat nu gebruikt wordt:

q Het publiceren van beeldmateriaal op de website, facebook pagina en nieuwsbrief van BVM’81 van de volgende activiteiten:
q Kaart-avond q BBQ/Feestavond
q Toernooi
q Competitie-wedstrijden
q Gebruik van mijn gegevens op wedstrijdformulier en uitslagen/verslagen bij eventuele competitie deelnames.
q Mij benaderen voor (sportieve) activiteiten van derden, denk hierbij aan andere sportverenigingen of maatschappelijke
dienstverleners
q Mij benaderen voor informatie / aanbiedingen van derden, denk hierbij aan aanbiedingen van sponsoren (bv. Rabobank Clubkas
Campagne)
q Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te kunnen benaderen voor bijzondere gebeurtenissen (denk hierbij aan een Reünie)
Mijn toestemming geldt alleen voor bovengenoemde en aangevinkte gegevensverwerkingen. Voor andere/nieuwe
gegevensverwerkingen vraagt BVM’81 mij opnieuw om toestemming. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken of wijzigen.
Ondertekening:
Naam:
Geboorte datum:
Datum:
Handtekening:
Voor minderjarigen (jonger dan 16 jaar) dient een van de ouders/verzorgers te ondertekenen.
Naam ouder / voogd:
Handtekening ouder / voogd:

Het door u volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per mail sturen aan het secretariaat: info@bvm81.nl.
De ontvangst zal u per mail bevestigd worden.
U kunt het formulier ook gelijktijdig met het inschrijfformulier inleveren bij een van de bestuursleden.

