Volleybalvereniging
FLASH STARS
Langeveen
Email: secretaris@flashstars.nl
Website: www.flashstars.nl

Opgaveformulier nieuwe leden
Voornaam en Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Woonplaats
Vaste telefoon
Mobiele telefoon
Email adres
Geboortedatum
Handtekening + datum
In geval van minderjarigheid, handtekening ouder of verzorger

Datum:

Machtiging automatische incasso contributie
Bij Flash Stars wordt de contributie jaarlijks aan het begin van het seizoen door de penningmeester automatisch geïncasseerd. Alleen als je hieronder een automatische incasso machtiging afgeeft
wordt je ingeschreven als lid.
Uitsluitend in overleg met de penningmeester kan hiervan afgeweken worden.
Neem hiertoe contact op met onze penningmeester via penningmeester@flashstars.nl
IBAN nummer voor contributie
Datum:

Handtekening + datum voor incasso

Pas na inlevering van dit formulier bij de secretaris word je ingeschreven als lid van Flash Stars.
Competitie-spelende leden worden daardoor tevens ook ingeschreven bij de Nederlandse Volleybal
Bond. Flash Stars verzorgt in dat geval de inschrijving en de contributie-afdracht aan de Nevobo.
Dit formulier mag je ook gescand of als foto terugsturen naar secretaris@flashstars.nl.
Maar zorg er dan wel voor dat je handtekening erop staat en goed zichtbaar is op de scan of foto.
Nevobo-leden moeten gelijktijdig een pasfoto inleveren voor het spelerspasje.
Dat mag ook digitaal - mits op voldoende hoge resolutie - naar secretaris@flashstars.nl.
LET OP: DE VOLGENDE BLADZIJDE MOET JE OOK INVULLEN EN ONDERTEKENEN!
Flash Stars Aanmeldingsformulier nieuw lid

versie 2018.1

blz 1 van 2

Privacyverklaring
Flash Stars hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan
om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Flash Stars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Flash Stars heeft een Privacyverklaring die te vinden is op onze website www.flashstars.nl.
Op verzoek kun je die ook opvragen bij de secretaris via secretaris@flashstars.nl.

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag kunnen informeren over onze
vereniging, (sport)activiteiten en dergelijke. Bijvoorbeeld e-mails van het bestuur of jeugdbestuur,
brieven leden of ouders van leden, uitnodigingen voor bijeenkomsten of activiteiten, etc.
Dit betreffen geen commerciële boodschappen van onze sponsoren of andere bedrijven. Als dat
aan de orde is zal hiervoor afzonderlijk toestemming worden gevraagd.
Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van wedstrijden,
trainingen of andere activiteiten die aan onze vereniging gerelateerd zijn op onze website en onze
social media kanalen kunnen plaatsen.
Het is mogelijk dat je daardoor (herkenbaar) zichtbaar bent in die foto’s en filmpjes.
Met dit formulier vragen wij je toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken. Als je
dit echt niet wilt kun je dat hieronder aangeven. We zullen daar dan rekening mee houden.
Hou er wel rekening mee dat het in dat geval soms lastig wordt om iets van je team te publiceren,
waarmee je dat dan dus voor het hele team blokkeert. Dus weeg dit wel even goed af.
Ik geef Flash Stars toestemming om de onderstaand gegevens over mij te verwerken.
Ik mag mijn toestemming op ieder moment wijzigen of intrekken.
Gebruiken van mijn gegevens om je te (laten) informeren over onze vereniging
of activiteiten gerelateerd aan Flash Stars.
Indien nee s.v.p. hier toelichten:

Ja

Nee

Publiceren van foto’s en/of filmpjes waarop ik (herkenbaar) zichtbaar ben op
onze website of onze social media kanalen.
Indien nee s.v.p. hier toelichten:

Ja

Nee

Gebruiken van mijn pasfoto voor een spelerspasje.
Indien nee, kun je niet deelnemen aan competitiewedstrijden van de Nevobo!

Ja

Nee

Mijn gegevens na beëindiging van mijn lidmaatschap te bewaren in het archief
met ex-leden. Indien nee s.v.p. hier toelichten:

Ja

Nee

Handtekening + datum
In geval van minderjarigheid,
handtekening ouder of verzorger

Flash Stars Aanmeldingsformulier nieuw lid

Datum:

versie 2018.1

blz 2 van 2

