Aanmeldingsformulier Volleybalvereniging Tornado
Hierbij meldt zich aan als lid van Volleybalvereniging Tornado Geesteren:
Achternaam:

………………………………………………………………………

Roepnaam:

………………………………………………………………………

Geboortedatum:

………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats:

………………………………………………………………………

Telefoon:

………………………………………………………………………

E-mailadres:

………………………………………………………………………

Gaat/wil (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):
☐ Meespelen bij de mini’s
☐ Meespelen in de NeVoBo-competitie (jeugd en senioren)
☐ Meespelen in de trimcompetitie
☐ Meespelen in de 50+ groep
☐ Alleen trainen
Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Volleybalvereniging Tornado
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van
onderstaande rekening af te schrijven wegens betaling contributie, overeenkomstig de
opdracht van Tornado.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving, kun je deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank.

Incassant ID Tornado:

NL03ZZZ400752000000

Machtigingskenmerk:

Contributie

Jouw rekeningnummer (IBAN):

………………………………………………………………………

T.n.v.:

………………………………………………………………………

De lidmaatschapsperiode loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Indien van toepassing wordt bij jeugdleden de contributie per 1 oktober aangepast aan de
leeftijd. Op de website van Tornado is de actuele contributie terug te vinden.

Mocht je tijdens het seizoen besluiten te stoppen met volleybal, dan dient de contributie tot
en met juni van het lopende seizoen te worden betaald (m.u.v. bijv. zwangerschap of
blessure).

☐ Ik ga akkoord met de privacyverklaring zoals vermeld op www.vvtornado.nl volgens de
nieuwe privacywet AVG.

Handtekening voor akkoord (verplicht):

Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld inleveren bij / opsturen naar de ledenadministratie:
Marije Lammerink
Wierenseveldweg 10A
7678 VN Geesteren
ledenadm@vvtornado.nl

Toestemmingsverklaring Volleybalvereniging Tornado Geesteren
Bij Tornado willen we graag door middel van foto’s en video’s laten zien waar we mee bezig
zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens
activiteiten, wedstrijden/toernooien of ten behoeve van teamfoto’s. Alle leden van Tornado
kunnen op deze foto’s en in video’s te zien zijn.
Het beleid is om zorgvuldig om te gaan met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s en
video’s waardoor onze leden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s
geen namen.
Wij vinden het belangrijk en we zijn, in het kader van de wet op de AVG, verplicht om
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van leden. Het is mogelijk dat
je niet wilt dat foto’s en video’s van jou of je kind op internet of sociale media verschijnen.
Als Tornado zijn we dan verplicht om dergelijke foto’s niet te plaatsen.
De gegeven toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze
opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen foto’s en video’s maken tijdens
activiteiten. Tornado heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat anderen ook
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Middels deze brief vragen we de leden toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal
waarop jij of jouw kind te zien is.
Wil je bijgevoegde toestemmingsverklaring invullen en inleveren, tegelijk met het
aanmeldingsformulier?
De door jou gegeven toestemming mag op elk moment door jou gewijzigd worden. Ook mag
je altijd vragen om verwijdering van beeldmateriaal, ook al heb je toestemming gegeven.

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, over
sportieve zaken en over andere verenigingsactiviteiten. Met dit formulier vragen wij je toestemming om ook
jouw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ………………………………………………(naam) (verder: ondergetekende) Volleybalvereniging
Tornado Geesteren (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen
Geen
Toestemming

Toestemming

Publiceren van foto’s, video’s op de website van Tornado
Publiceren van foto’s, video’s op sociale media-kanalen van Tornado
Publiceren van foto’s, video’s in media, gericht op volleybal en/of
Geesteren en omstreken (bijv. Op en Rond de Essen, TC Tubantia of Vizier
op Volleybal)
Publiceren van foto’s, video’s in een eventuele (digitale) informatieve brief
Versturen van eventuele (digitale) nieuwsbrieven van en over Tornado
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

………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum

………………………………………………………………………………………………

Datum

………………………………………………………………………………………………

Handtekening

……………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

……………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd

……………………………………………………………………………

