Penningmeester:
Sandra Vink
Aaltenseweg 4b
7084 AZ Breedenbroek
Telefoon: 06-83179372
reflex@handbal.nl

Sporthal:
Van Pallandthal
Van Pallandtstraat 4
7051 DE Varsseveld
telefoon: 0315 – 241346

IBAN:NL36RABO0364892455

Aanmeldingsformulier seizoen 2021 – 2022
ACHTERNAAM:

_________________________________________

VOORLETTERS:

______________________________________M/V

ROEPNAAM:

__________________________________________

ADRES:

__________________________________________

POSTCODE, WOONPLAATS:

__________________________________________

TELEFOONNUMMER:

__________________________________________

EMAILADRES (van ouders bij jeugdleden): __________________________________________
GEBOORTEDATUM:

__________________________________________

Bij deze geef ik mij op als lid van HV Reflex als:
Jeugd
Senioren
Recreanten
Door ondertekening van dit formulier blijf ik lid van handbalvereniging Reflex te Varsseveld met alle
financiële verplichtingen van dien, totdat ik schriftelijk, per brief of per mail, mijn lidmaatschap heb
opgezegd bij het secretariaat van de vereniging.
Financiële verplichtingen in verband met bedanken als lid:
Bedanken vanaf 1 april tot 1 december: halve contributie + € 12,00 onkosten;
Bedanken van 1 december tot 1 april voor de lopende competitie: volledige contributie;
Bedanken voor het opvolgende seizoen voor 1 april: geen financiële gevolgen.
Datum:________________________

Handtekening:_______________________________

(Bij minderjarigen dien een ouder/verzorger te tekenen)

Denk aan het inleveren van een digitale pasfoto (sturen aan reflex@handbal.nl en het
machtigingsformulier samen met dit formulier! De aanmelding bij de bond wordt pas in gang gezet
als alle benodigde informatie compleet is.

Aangesloten bij NHV

k.v.k.nr.: 40122699

20190812/KB

Toestemmingsverklaring
Toelichting
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming , kortweg AVG, van kracht
geworden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is hiermee komen te vervallen. De AVG is
van toepassing in de gehele EU en stelt niet alleen nadere eisen aan organisaties, bedrijven etc. op
het gebied van verwerkingen van persoonsgegevens maar geeft de betrokkene in kwestie ook meer
bescherming en rechten.
Voor meer informatie zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Zo dient onze vereniging de verwerkingen van persoonsgegevens onder andere vast te leggen en dit
ook inzichtelijk te houden. Ten behoeve van het functioneren van de vereniging is er vastlegging
nodig maar dient hiertoe wel toestemming te zijn van de individuele leden.
De gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. Programma’s zijn beveiligd
en toegang tot die gegevens is beperkt tot de bestuursleden van de vereniging.
Foto’s en film
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leden op bijvoorbeeld de website van de
vereniging of op social media, vragen wij via dit formulier toestemming. Men kan altijd besluiten om
die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming
heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het
verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht
bij het bestuur.
Toestemmingsformulier
Ieder lid ontvangt bij de inschrijving dit toestemmingsformulier. Het toestemmingsformulier kan
altijd worden gewijzigd.
Daarvoor is deze toestemmingsverklaring.
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms foto’s en filmpjes van u op de website, apps, clubblad en social media
plaatsen. Met dit formulier vragen wij uw toestemming hiervoor om ook uw gegevens hiervoor te
gebruiken.
Met dit formulier geef ik, ondergetekende, handbalvereniging HV Reflex te Varsseveld (hierna:
vereniging), toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Aangesloten bij NHV
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Ik geef de vereniging wel/niet toestemming voor de hieronder vermelde gegevens verwerkingen:
Verwerking
Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners

Wel/niet
Wel
Niet

2

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website, apps,
clubblad en social media.

Wel
Niet

3

Mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres aan andere leden zodat zij mij
eenvoudig kunnen benaderen.

wel
niet

4

Bij bijzondere verdiensten mijn naam vermelden in communicatie hierover

5

Mijn persoonlijke gegevens te gebruiken ten behoeve van inschrijvingen voor
toernooien, competities, cursussen en/of andere evenementen bij de vereniging .

Wel
Niet
Wel
Niet

6

Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor
bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Wel
Niet

1

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven genoemde en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe verwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag
op elk moment mijn toestemming intrekken.
Datum: ……… - ……… - ……….
Naam: …………………………………………………….……………………. Geboortedatum: ……… - ……… - ……….
Handtekening: …………………………….
Let op: Indien de ondergetekende op het moment van tekenen minderjarig is, moet deze verklaring
eveneens door een ouder / voogd ondertekend worden.
Naam Ouder/Voogd: ……………………………….……………………….
Handtekening: …………………………….
Namens de vereniging bedanken wij u voor het invullen van het toestemmingsformulier. Mocht u
nog vragen hebben of iets tegen komen wat u niet aanstaat, neem dan contact op met het bestuur of
mail naar reflex@handbal.nl
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