Aanmeldformulier
Let op: dit aanmeldformulier bestaat uit 3 bladzijden. Vul svp alle 3 zijden in.

O
O

Peutergym
Freerunning

O
O

Gym (basisschoolleeftijd + VO)
Damesgym

Naam:

……………………………………………………………………………………………………….. O vrouw O man

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode+Woonplaats:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vaste telefoon:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mobiel nummer 1:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mobiel nummer 2:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail adres 1:

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

e-mail adres 2:

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

Inschrijfdatum:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(de eerste 2 lessen zijn gratis)

Geboortedatum:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zit op school in groep: ………………….

Start in groep:

Ik ontvang graag de nieuwsbrief digitaal via mail:

0 Ja

……… (in te vullen door de leid(st)er)
0 Nee

Doorlopende Machtiging

S€PA

Gymnastiekvereniging VKW Westerbork
Incassant ID: NL02ZZZ400466840000
Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging een machtiging aan
Gymnastiekvereniging VKW om per kwartaal de verschuldigde contributie af te schrijven van:
Bank-/girorekening (IBAN):

………………………………………………………………………………

De rekening is ten name van:

………………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………………

Plaats:

………………………………………………………………………………

Datum:

………………………………………………………………………………

Kenmerk machtiging:

Achternaam + lidnummer

Handtekening:

www.vkwgym.nl

Aanmeldformulier
Let op: dit aanmeldformulier bestaat uit 3 bladzijden. Vul svp alle 3 zijden in.

Rol van ouders/verzorgers
Gymvereniging VKW is trots op de actieve en betrokken rol van de ouders en/of verzorgers van onze leden.
Samen zorgen zij ervoor dat alle VKW leden in een goede sfeer hun sport kunnen beoefenen en dat we de
kosten beheersbaar kunnen houden. We willen graag kunnen rekenen op uw bijdrage en minimaal 2 maal
per jaar een beroep op uw ouderhulp kunnen doen.
Geef dan hier aan waarvoor wij een beroep op u mogen doen (meerdere antwoorden mogelijk). We geven
zo concreet mogelijk aan om inzicht te geven om welke taken het gaat:
O

hulp bij
wedstrijden

O

hulp bij tweejaarlijkse
uitvoering

O hulp bij tweejaarlijks
gymkamp

O

rol in bestuur (ca. 5
uur per week)

O

jury

O

Bouwploeg

O Organisatie

O

Sponsoring

O

Tellen

O

Verloting/sponsoring

O Bouwploeg

O

Ledenadministratie

O

Catering

O

Decorbouwers

O Groepjesbegeleiding

O

Penningmeester

O

Bouwploeg

O

Coördinerende rol

O Spelletjesbegeleiding

O

Secretaris

O

jurycoördinatie

O Catering

O

Algemeen lid

Gebruik foto- en filmmateriaal
Bij onze gymvereniging wordt foto- en filmmateriaal gemaakt (zie toelichting hieronder). Wilt u aangeven
of u als ouder/ verzorger toestemming geeft voor het gebruik van deze beelden?
0 Ik geef toestemming voor het gebruik van foto- of filmmateriaal voor intern en extern gebruik (o.a.
trainingen, persbericht, reclamefolder)
0 Ik geef toestemming voor het gebruik van foto- of filmmateriaal voor intern en extern gebruik in sociale
media (o.a. Facebook)
0 Ik geef toestemming voor het gebruik van foto- of filmmateriaal voor intern gebruik (alleen beschikbaar
voor leden, dus geen persbericht of reclamefolder)
0 Ik geef géén toestemming voor het gebruik van foto- of filmmateriaal.
(graag aankruisen wat van toepassing is)
Naam (kind)
………………………………………………………………………………………….
Naam (ouder- verzorger)
…………………………………………………………………………………………
Handtekening (ouder/ verzorger):………………………………………………………………………………………..

www.vkwgym.nl

Aanmeldformulier
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Toelichting bij foto- en filmmateriaal
Wij respecteren Uw privacy.
Bij onze gymvereniging wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd tijdens trainingen, wedstrijden en
activiteiten. We vragen u als ouder/verzorger om toestemming voor het gebruik van betreffende beelden.
We gebruiken foto- en filmmateriaal voor:
- Intern: de trainingen om de leden beter te ondersteunen met de oefenstof. Zij kunnen dan zelf zien wat zij
bij oefeningen verkeerd doen en/of kunnen verbeteren.
- Intern: voor de informatie aan onze leden o.a. via nieuwsbrief (alleen beschikbaar voor leden).
- Extern: voor promotiematerialen zoals persberichten, programmaboekje folder en Facebook.
Indien u uw standpunt naderhand wilt wijzigen, dient u dit zelf kenbaar te maken bij de vereniging.

Algemene voorwaarden
Bij de inschrijving wordt eenmalig € 5,- in rekening gebracht middels automatisch incasso.
Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd. De opzegging moet uiterlijk één maand voor het
volgende kwartaal schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie: leden@vkwgym.nl.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van de vereniging.
Alle gegevens die op het aanmeldformulier ingevuld worden, worden gebruikt ten behoeve van het organiseren van de
lesaanbod én activiteiten. Uw persoonlijke gegevens worden door onze ledenadministratie verwerkt en opgeslagen en
kan uitsluitend door de ledenadministratie, PR en communicatie en de penningmeester worden ingezien.
Deze gegevens zullen maximaal 2 jaar na het stoppen bewaard zullen worden. Fiscale documenten worden wettelijk 7
jaar bewaard.
Voor vragen en/ of onduidelijkheden betreffende de aanmelding en de contributie kunt u contact opnemen met de
ledenadministratie via leden@vkwgym.nl.

Bedankt voor het aanmelden bij de Gymvereniging VKW,
Namens het bestuur,
september 2018

www.vkwgym.nl

