INSCHRIJFFORMULIER BOWLINGVERENIGNG NOORDWIJKERHOUT (BVN)
Persoonlijke gegevens
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
E-mailadres ouders(*)

:
:
:
:
:
:
:
:

………………………………………………………… Voorletters: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… man / vrouw
…………………………………………………………… 06- …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(jonger dan 18 jaar) ……………………………………………………………………………………

1) SENIORLEDEN: op welke avond wilt u spelen? We spelen alle avonden in trio formaat.

❑ maandag 20.00–21.30 uur

❑ dinsdag 20.00–21.30 uur

❑ woensdag 20.30-22.00 uur

Bij welk team gaat u spelen? Bij ……………………………………………………………………………………………
als:

❑ vaste speler

❑ reserve speler

❑ ik heb nog geen team

2) JEUGDLEDEN: dag te bepalen in overleg met de jeugdtrainer
Alleen in te vullen door bowlers die lid zijn van een andere bowlingvereniging:
Van welke vereniging bent u lid? ………………………………………………………………… Pasnummer: ………………………………
Wilt u bij onze vereniging hoofdlid of dubbellid worden?

❑ hoofdlid

❑ dubbellid

*** Met ondertekening van dit formulier verplicht u zich tot betaling van de contributie ***
Toestemmingsverklaring verwerken van persoonsgegevens
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag op de hoogte houden van bepaalde zaken. Tevens willen
we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes op internet en social media plaatsen. Wilt u
hieronder aankruisen waarvoor u toestemming geeft?
Ik geef BVN toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
0 Vastleggen van mijn persoonsgegevens, voor zover dit voor de ledenadministratie van belang is.
0 Opnemen in een mailbestand voor het verzenden van nieuwsbrieven en gerichte informatie van de vereniging (o.a.
wijzigingen in speeltijd/-avond, uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, etc.)
0 Benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld van andere sportverenigingen.
0 Publiceren op internet en social media van speelschema’s, wedstrijduitslagen, en dergelijke waarin mijn gegevens staan
0 Publiceren van foto’s en filmpjes van mij op internet en social media.
0 Gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap mij te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere
gebeurtenis.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangekruiste redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Ik ga wel/niet akkoord met het privacybeleid van Bowlingvereniging Noordwijkerhout zoals omschreven op www.bvn19.nl
Datum: ………………………………………………………………………………
Handtekening: …………………………………………………………………… Handtekening ouder (*):………………………………………………………………………
(*) PERSONEN ONDER DE 18 JAAR DIENEN TOESTEMMING TE HEBBEN VAN HUN OUDER(S)
U kunt dit inschrijfformulier mailen naar bvn019@gmail.com of opsturen naar Désirée de Bruijn, Bloemenschans 19,
2215 DH Voorhout. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.bvn19.nl

