Aanmeldingsformulier HSV De Veluwezoom
Naam en voorletters:
Roepnaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel :
Mobiel ouder/verzorger:
Geboortedatum:
Email adres :
Email adres ouder /verzorger:
Pony of paarden
Gewenste ingangsdatum lidmaatschap:
Type lidmaatschap:

Ik wil graag gebruikmaken van het
kennismakingslidmaatschap van een

o
o
o
o

Lessend lidmaatschap
Niet-lessend lidmaatschap
Niet-rijdend lidmaatschap
Ja, gewenste ingangsdatum
………………………………………

half jaar:
Naam andere vereniging
waar men lid van is (geweest):
Evt. persoonsnummer KNHS:

Ondergetekende, verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de door het bestuur
gestelde regels betreffende HSV De Veluwezoom en gaat hiermee akkoord. Zie site:
www.develuwezoom.nl
Met het invullen en ondertekenen van dit aanmeldformulier verklaart u zich akkoord met
de verwerking van bovenstaande gegevens in de ledenadministratie van HSV De
Veluwezoom. Indien minderjarig te tekenen door ouder/verzorger.
……………………………….(handtekening) ,…..-……-………..( datum)
Let op:


Kennismakingslidmaatschappen eindigen automatisch na een half jaar.



Overige/reguliere lidmaatschappen lopen per verenigingsjaar. Opzegging van het lidmaatschap
is jaarlijks mogelijk: SCHRIFTELIJK vóór 1 november bij de Ledenadministratie van HSV De
Veluwezoom (leden@develuwezoom.nl).

Wij verzoeken u ook het tweede blad van dit aanmeldformulier in te vullen in verband met onze
Privacy regels.
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TOESTEMMING GEBRUIK GEGEVENS
HSV De Veluwezoom gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte (persoons)gegevens. Zie
daarvoor onze Privacyverklaring op www.develuwezoom.nl/privacyverklaring
Wij vragen u daarom onderstaand formulier in te vullen en te ondertekenen. Bij minderjarigen,
graag invullen en ondertekenen door ouder/ verzorger.
Met het invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier verklaart u zich akkoord met de
verwerking van de op het aanmeldformulier vermelde gegevens in de ledenadministratie van HSV
De Veluwezoom.
Telefoonnummers en groepsapps
HSV De Veluwezoom maakt voor een efficiënte afstemming over de lessen en andere activiteiten
gebruik van groepsapps.
.

o

Ik ben akkoord met het het gebruik van mijn mobiele nummer(s) in de groepsapps van de
lessen en andere activiteiten.

o

Ik ben niet akkoord met het toevoegen van mijn mobiele nummer(s) in de groepsapps, maar
ben mij ervan bewust dat De Veluwezoom mij dan niet actief op de hoogte kan houden van
eventuele wijzigingen in de lesindeling en/of het niet doorgaan van lessen.

Publicaties media
HSV De Veluwezoom plaatst regelmatig foto’s en berichten van verenigingsactiviteiten en
wedstrijduitslagen. Geef je/geeft u toestemming voor het plaatsen van foto’s en berichten op
Facebook, de website van De Veluwezoom en/of lokale media?

o

Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en berichten met mijn afbeelding en/of
naam op Facebook, de website en/of lokale media.

o

Ik geef geen toestemming voor het plaatsen van foto’s en berichten met mijn afbeelding
en/of naam op Facebook, de website en/of lokale media.

Naam lid: …………………………………………………………………………………………………..
Naam ouder/verzorger (voor minderjarige leden): …………………………………………………

………………………………………………………..(handtekening) ,…..-……-………..( datum)
Ruimte voor eventuele opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………..
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