AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP / DEELNAME CUSUSSEN SKIVERENIGING REGIO ZWOLLE
1. Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring; deze staat ter inzage op
onze website en is opvraagbaar bij info@skiverenigingzwolle.nl
2. Lidmaatschap is geldig tot wederopzegging/ afmeldingsformulier is te downloaden op onze site
www.skiverenigingzwolle.nl
Roepnaam
Voorletters + achternaam
Adres
Woonplaats
Man/vrouw
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Bent u lid van de NSkiV?
Vul hiernaast uw lidmaatschapsnummer in
Contributie Skivereniging Regio Zwolle (hierna SRZ):
Als lid van de Nederlandse Skivereniging betaalt u € 15,00* contributie voor de SRZ.
Indien u geen lid bent van NSkiV betaalt u € 30,00* contributie voor de SRZ.
Deze kosten komen bovenop de cursuskosten!
*Bij machtiging tot automatische afschrijving door de penningmeester ontvangt u € 5,00 reductie

€

Inschrijving cursussen met codenummer:

1 = dinsdag: binnentraining 19.15-20.15 uur: heel seizoen € 125,00; half seizoen €75,00

€

2 = zaterdag: buitentraining 9.00-10.00 uur: heel seizoen € 100,00; half seizoen €60,00

€

3 = zondag:

€

buitentraining 10.00-11.00 uur: heel seizoen € 100,00; half seizoen €60,00

-€

Totale kosten:

Ik machtig hierbij de penningmeester tot automatische afschrijving

€

Ja / Nee

IBAN rekeningnummer:__________________________________________________________
Voorletters en naam:____________________________________________________________
Handtekening:

Let op ! Vergeet niet op de achterzijde de toestemmingsverklaring in te vullen

Skivereniging regio Zwolle
Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging en
sportactiviteiten. Ook willen we foto’s en eventueel filmpjes van u in onze nieuwsbrief / ons bewaarboekje plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website, in de nieuwsbrief en het bewaarboekje



Het opnemen van mijn foto in het smoelenboek t.b.v. de Skireis



Mijn naam en telefoonnummer via de secretaris/penningmeester beschikbaar te stellen zodat andere leden mij
kunnen benaderen.



Mij gedurende 2 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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

