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AANMELDINGSFORMULIER RKSV DE TUKKERS AFDELING HANDBAL 
A.V.G. : Algemene Verordening Gegevens Bescherming 

 

In het kader van deze wetgeving heeft de vereniging zich te houden aan de hierin geldende 

Privacy regels. We hebben het Privacy beleid vastgelegd en deze kunt u inzien op de website 

van de vereniging. 

 

Voor het aanmelden als lid bij onze handbalvereniging is het belangrijk dat u alle gegevens 

volledig invult. Het lidmaatschap geldt voor een heel verenigings-seizoen en wordt zonder 

opzegging automatisch elk jaar verlengd. 
 

Achternaam  : ………………………………………..   Voornaam : ………………………. 

 

Adres   : ………………………………………………………………………………... 

 

Postcode  : ………………. Woonplaats  : ……………………………………………… 

 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum : ………………………………………………………………………………… 

 

E-mail-adres  : ………………………………………………………………………………… 

 

Altijd een recente pasfoto bijvoegen of mailen naar detukkers@handbal.nl   

 

Lidmaatschap ingaande per:        

………………………………………………………………………..……….. 

 

 

Contributie 

De contributie loopt via een automatische incasso en is seizoensgebonden, hetgeen betekent 

dat je de verplichting aangaat als lid voor een heel seizoen. Een andere betaalwijze kan alleen 

met instemming van de penningmeester.  

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incasseerder om het 

betreffende bedrag af  

te schrijven van de bankrekening van ondergetekende. Als ondergetekende het niet eens is met 

de afschrijving heeft hij/zij 30 dagen de tijd om zijn/haar bank opdracht te geven het bedrag 

terug te boeken. 

 

Bankrekening :  NL …………………………………… 

 

Ten name van : ……………………………… 

 

Datum  :  ……………………………….. 

       

Handtekening :  ……………………………...... 

 

 s.v.p. na ondertekening het formulier inleveren bij: Secretariaat: E. Lesker,  Kapittelhuisstraat 16,  

Albergen of mailen naar detukkers@handbal.nl  
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Een speelster, die zich wil afmelden als lid kan dat alleen schriftelijk /mail doen en ruim voor de start 

van het nieuwe seizoen. Afmelden moet VOOR 1 april en per mail: detukkers@handbal.nl  
Als men gedurende het seizoen stopt dient de volledige contributie van een seizoen te worden  

betaald, aangezien zaalhuur en trainers al vastliggen. In geval van langdurige ziekte/zwanger- 

schap of blessures (langer dan 3 maand) kan de contributie tijdelijk verlaagd worden naar 50%,  

na opgave door de coach. 

   

  

Toestemmingsverklaring  
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen, 

kampioen/team foto’s en soms ook filmpjes van u op INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA plaatsen.  

Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik ……………………….... RKSV DE TUKKERS toestemming om gegevens over 

mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Mij benaderen voor vrijwilligers werk binnen de vereniging. Denk aan coachen, 

schoonmaken, kaderfunctie, etc. Mijn voorkeur gaat uit naar…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op <INTERNET, APPS, SOCIAL MEDIA>. 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-) foto in het smoelenboek: 

□ OP DE WEBSITE            □ IN HET CLUBHUIS       □ IN DE KANTINE         □ TEAM FOTO 

 Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat 

andere leden mij kunnen benaderen, o.a. voor een whats app groep. 

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor 

bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, 

gegevens en organisaties.  

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Naam    (lid)        : ……………………………………… 

 

Geboortedatum   : ……………………………………… 

 

Datum               : ……………………………………… 

 

Handtekening      : ……………………………………… 

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 

verklaring eveneens door een ouder /partner of voogd ondertekend te worden. 
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Naam ouder/partner /voogd             : …………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder/partner/voogd :…………………………………………………………………… 


