WILHELMINA

Inschrijfformulier
Volleybal Vereniging Wilhelmina Amersfoort

LET OP: dit inschrijfformulier bestaat uit twee pagina’s
Voor en achternaam
Man / Vrouw
Man

Vrouw

Straat + huisnummer
Postcode
Plaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mailadres
IBAN-nummer

Ja

Wil je de nieuwsbrief (verenigingsnieuws) ontvangen?

Nee

Ik meld me aan als:
Recreanten lid
o Heb je al eerder gevolleybald in clubverband?
o Wil je ook ééns per maand recreantencompetitie spelen?
o Eventuele toelichting:

Ja
Ja

Nee
Nee

Competitie lid
o
o

o

Ik heb hiervoor competitie gespeeld bij volleybalvereniging: …………………………….
Mijn Nevobo lidnummer is: ……………………………………
Eventuele toelichting:

Hoe ben je bij V.V. Wilhelmina terecht gekomen?
Via een V.V. Wilhelmina-lid, namelijk ………………………
Via familie / vriend / vriendin / kennis / buur
Via de website van V.V. Wilhelmina
Via Social Media (Facebook, Instagram)
Anders, namelijk via …………………………………………...

Ik heb voor V.V. Wilhelmina gekozen omdat:
……………………………………………………………………………………………………..................

Doorlopende machtiging SEPA voor contributie-incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Volleybal Vereniging Wilhelmina om
doorlopende contributie incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Plaats en datum

Handtekening

…………………………………………………

……………………………………………..

V.V. Wilhelmina | IBAN: NL95 INGB 0004 1360 39 | K.v.K. 40507413 | Website: www.vvwilhelmina.nl

Toestemming gebruik van foto- en filmopnames
Volleybal Vereniging Wilhelmina Amersfoort

Foto- en filmopnames
Je privacy vinden we belangrijk. Voor VV Wilhelmina worden soms foto’s en filmopnames gemaakt. Het gaat hierbij
om teamfoto’s, trainingsfoto’s, wedstrijdfoto’s of foto’s of filmpjes gemaakt tijdens activiteiten van VV Wilhelmina. Het
kan natuurlijk voorkomen dat je op een foto of film staat. Graag willen wij je als nieuw lid van onze club vragen of wij
deze beeldmaterialen met jou toestemming mogen gebruiken ter promotie van onze volleybalvereniging.
Wat doen we met de foto’s en filmpjes?
De foto’s of het filmpje waar je in voorkomt kan worden gebruikt op de VV Wilhelmina en Amerena website, in de
(digitale) nieuwsbrief, op Social Media, op de beeldschermen bij de Amerena of kan worden gebruikt in andere
informatie en promotiematerialen voor VV Wilhelmina.
Bezwaar
Foto’s en video’s worden uiteraard met respect gemaakt en we kijken altijd vóór plaatsing kritisch naar het te
plaatsen materiaal. Vind je het achteraf toch vervelend dat je beeld op een foto of in een filmpje voorkomt, dan kun je
ons vragen een specifiek beeld te verwijderen en je toestemming in te trekken. Als materiaal al geprint is, vragen we
om je begrip dat verwerking langer kan duren. Wil je een beeld laten verwijderen, stuur dan een bericht naar
pr@vvwilhelmina.nl of communicatie@amerena.nl.
Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Stichting Amerena. Het privacyreglement vind je
online op www.amerena.nl
Met ondertekening van dit formulier geef ik de volgende partij(en) toestemming foto – en filmopnames te gebruiken
ten behoeve van promotie van VV Wilhelmina:
VV Wilhelmina
Amerena

Plaats en datum

……………………………………………..

Handtekening

……………………………………………..

