INSCHRIJFFORMULIER GYMNASTIEKVERENIGING DOS
Lidnummer:
Door ledenadministratie in te vullen

Ledenadministratie:

M. Prins, Tapuitstraat 39 2872 AB Schoonhoven
E-mail: leden@dosgymnastiek.nl
Door nieuw lid, c.q. ouder(s) / verzorger(s), in te vullen:

Naam:

Tussenvoegsel:

Voorletters:

Roepnaam:

Straat:

Huisnr.:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

E-mail:

Tel.nr.:

Geslacht:

Aanvang lidmaatschap: april 2016

Door leiding in te vullen:
Lesnummer:

Dag:
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Lessoort:

Zaal:

Gymzaal de Vogelweide

Tijd:

M/V

Contributie: standaard “automatische incasso per kwartaal”.
Naam van de rekeninghouder:

Straat:

Huisnr.:

Postcode:

Woonplaats:

Bank- / Postbankrekeningnummer:
Machtiging: Ondergetekende verleent hierbij machtiging, om tot wederopzegging van zijn / haar bovengenoemde
bankrekening, het verschuldigde bedrag aan contributie af te schrijven. De contributie wordt bij benadering in de
laatste week vóór de betreffende contributieperiode van uw rekening afgeschreven.
DOS RABO BANK rek. nr. NL04 RABO 0337 1049 56
INGESCHREVEN ONDER NR. 40464703: BIJ DE K.v.K. TE GOUDA

Datum:

Handtekening ouder / verzorger:

Op de website (http://www.dosgymnastiek.nl/) vindt u onze statuten en het huishoudelijk reglement.

Vrijwilligers, geen vereniging kan zonder!!
Zoals bij elke vereniging is ook het voorbestaan van DOS afhankelijk van de ondersteuning van
vrijwilligers. Hierbij verzoeken wij u aan te geven op welke wijze en met welke frequentie u zich wilt
inzetten voor uw vereniging of dat van uw kind/relatie.
□
Reguliere ondersteuning bij trainingen (assistentie voor opzetten en afbouwen zaal)
□
(Hulp bij de) Organisatie van activiteiten (bijv. met Sinterklaas, kerst, sportinstuif etc.)
□
Sponsorwerving
□
Hulp bij wedstrijden (teltafel, catering, muziek, presentatie, etc.)
□
Bestuurlijke activiteiten
□
Administratief ondersteunende taken tbv de activiteiten van de vereniging
□
Onderhoud- en vernieuwing aan gymmaterialen
□
Volgen van specifieke cursussen tbv de vereniging
□
EHBO (alleen indien u een geldig diploma heeft)
□
Wedstrijdverslagen / verhalen schrijven voor de Nieuwsflits
□
Anders, nl. ………………………………………………………………………………………………
Met welke frequentie wilt / kunt u zich inzetten:……………………………………………………………….
Kunt u vanuit uw kennis, ervaring en/of beroep de vereniging adviseren op een bepaald
terrein? Zo ja, op welk terrein? ……………………………………………………………………………
Voor vragen of opmerkingen over vrijwilligerswerk kunt u mailen naar secretariaat@dosgymnastiek.nl
Kijk ook voor meer informatie over DOS op: http://www.dosgymnastiek.nl/
(o.a. Privacy Policy, lesrooster, informatie over het lidmaatschap, laatste nieuws etc.)
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Toestemmingsverklaring

Gymnastiekvereniging D.O.S.

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s
en 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 <NAAM>…………………………………………………. (verder: ondergetekende) Gymnastiekvereniging
D.O.S. (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
 NAWTEBGG ( Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail, Bankgegevens, Geslacht en
Geboortedatum ) Administratieve doeleinden; t.b.v. onze overkoepelende sportorganisatie KNGU,
het Welzijnspunt SWOS en Jeugdsportfonds, financiële zaken, vergaderingen, toezending
nieuwsflitsen, informatievoorziening.
 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op <INTERNET, APPS, SOCIAL MEDIA>.
(Als je bezwaar hebt, dan wordt jouw gezicht / het gezicht van je kind onherkenbaar op de foto. De
foto wordt dus wel geplaatst, maar het gezicht wordt geblurd. En dat kan vervelend zijn als met een
prachtig resultaat een podiumplek is gehaald.)
 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

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

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