Sandra van Strien
Vismarktstraat 16
4931 AZ Geertruidenberg

Aanmelden lidmaatschap
Naam

:

Voornamen

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode & woonplaats
Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Formulier ingevuld door
Teamopgave

:

:

:

Bent u reeds lid geweest van een handbalvereniging?
Wanneer is het lidmaatschap van deze vereniging beëindigd?
Wat is de naam van deze vereniging?

Ja / Nee

Ondergetekende verklaart hiermee bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben
verstrekt en meldt zich hiermee aan als lid van Goodflooring-H.M.C., met de verplichting om
minimaal drie (3) maanden lid te blijven van onze vereniging. Indien u echter uw
lidmaatschap binnen drie (3) maanden beëindigd, bent u toch over drie (3) maanden
contributie verschuldigd.
Datum:

Handtekening:

Gelijktijdig met dit formulier moet een recente pasfoto (zie de bijlage waarin uitleg
wordt gegeven waaraan een pasfoto moet voldoen) en € 2,50 inschrijfgeld worden
ingeleverd.

__________________________________________________________________________________________

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Bij deze machtig ik de penningmeester van Goodflooring-H.M.C., om tot wederopzegging de
contributie per kwartaal via automatische incasso van mijn bankrekeningnummer te
incasseren. Het incassant ID van HMC Raamsdonksveer is NL65ZZZ180793560000.
IBAN nr

:

Naam

:

Adres

:

Postcode/plaats :
Datum

:

Handtekening:

Als de persoon minderjarig is, zullen zijn/haar ouders of voogd dit formulier moeten ondertekenen

Opgericht 25-08-1969 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg onder nummer 18079356
Bankrekeningnummer IBAN: NL82RABO 011.56.50.806 www.hmcraamsdonksveer.nl

Bijlage uitleg voorwaarden pasfoto
Als u een pasfoto inlevert let er dan op dat deze moet voldoen aan de volgende eisen:
a. van voren genomen (oriëntatie portret)
b. ogen goed zichtbaar
c. kleurenfoto
d. uitsluitend een JPG/JPEG bestandsformaat is toegestaan (Goodflooring-HMC kan inscannen)
e. resolutie 300 x 400 pixels
f. verhouding 3 : 4
g. bestandsgrootte 25 tot 102 kb
Indien een pasfoto niet aan deze eisen voldoet kan er geen digitale lidmaatschapskaart worden aangemaakt en is men niet
speelgerechtigd.
Bescherming persoonsgegevens
Goodflooring-HMC Raamsdonksveer houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 is de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij vragen bij inschrijving van het lidmaatschap
uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres en uw bankrekeningnummer.
Dit alles om u te kunnen registreren bij onze vereniging, het Nederlands Handbal Verbond en voor de inning van de
contributie die verbonden is aan het lidmaatschap. Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld.
De website van de vereniging (www.hmcraamsdonksveer.nl) maakt geen gebruik van cookies. Uw gegevens kunt u
opvragen bij de ledenadministratie via: ledenadmin@hmcraamsdonksveer.nl Goodflooring-HMC Raamsdonksveer maakt
gebruik van o.a. een nieuwsbrief voor communicatie naar de leden. Goodflooring-HMC Raamsdonksveer behoudt zich
het recht voor om deze privacy policy te allen tijde te wijzigen.

Toestemming publicatie beeldmateriaal

Bij Goodflooring H.M.C worden regelmatig foto’s en soms ook video’s gemaakt.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten en wedstrijden.
Ook u / uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor onze leden schade kunnen
ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van u of
uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van u / uw kind op internet verschijnen via HMC.
Bij deze vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u / uw zoon / dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens wedstrijden of activiteiten.
Goodflooring-H.M.C. Raamsdonksveer heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
schriftelijk uw toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Bestuur Goodflooring-H.M.C.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hierbij verklaart ondergetekende / ouders (of voogd)* van:
voor leden van jonger dan 16 jaar is er toestemming van de ouders (of voogd) nodig
dat beeldmateriaal door Goodflooring-H.M.C. wel / niet* gebruikt mag worden voor publicatie:
Datum

:

Naam ouder (of voogd):

Handtekening :
*

Doorhalen wat niet van toepassing is!

