Inschrijfformulier GV Nunspeet
In te vullen na de tweede proefles en voor aanvang van de derde les in te leveren bij de leiding.
S.V.P. invullen in blokletters en bij * doorhalen van niet van toepassing is.
Inschrijfdatum
Roepnaam

*M/V

Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiele nummer
E-mail adres
Lesdag/tijd
INCASSOMACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij, tot schriftelijke wederopzegging, machtiging aan GV Nunspeet om van
zijn/haar onderstaande rekening het volgende te incasseren:
- Eenmalig inschrijfgeld (€ 7,50 voor leden t/m 15 jaar, 16 jaar e.o. € 10,-)
- Contributie (per kwartaal, vooruit, zie voor bedragen www.gymverenigingnunspeet.nl)
- Jaarlijkse bondscontributie KNGU (geïncasseerd bij inschrijving en vervolgens jaarlijks in januari,
zie voor bedragen www.gymverenigingnunspeet.nl)
Voor jeugdleden jonger dan 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers te ondertekenen.
Rekeningnummer
Rekeninghouder
Plaats/datum
Handtekening
Wanneer er twee kwartalen niet zijn betaald, beëindigt de vereniging het lidmaatschap.
U kunt het lidmaatschap alleen schriftelijk (of per E-mail) opzeggen bij de ledenadministratie. Dit dient u uiterlijk 2
weken voor aanvang van het nieuwe kwartaal te doen.
GV Nunspeet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid staat hoe wij
omgaan met persoonsgegevens (zie www.gymverenigingnunspeet.nl).

PORTRETRECHT EN GYMKLEDING: ZIE ACHTERKANT!

LEDENADMINISTRATIE GV NUNSPEET
Saske Klerks
gvn.leden@gmail.com

Naam leiding:
Lidnummer:
(in te vullen door de ledenadministratie)

Portretrecht
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is
de nieuwe privacy wet voor de gehele EU. Hierin worden onze persoonsgegevens beschermd. Als een
vereniging foto’s of video’s van leden gebruikt, waarbij deze kinderen herkenbaar in beeld worden
gebracht, is daar schriftelijke toestemming voor nodig. Als het lid 16 jaar of ouder is, moet het lid daar
zelf toestemming voor geven.
Ik, ……………………………………………………………… ouder/ verzorger van …………………………………………………………
geef toestemming voor:
(graag aankruisen waar u toestemming voor wilt verlenen)

A: het publiceren van foto’s en/of video’s:
⃝ in de nieuwsbrief
⃝ op social media, zoals facebook, twitter en Instagram
⃝ op de website van de vereniging
⃝ in de krant bij verslagen wedstrijden
⃝ in de krant bij communicatie over de diverse lessen die wij aanbieden en promoten
⃝ voor promotiedoeleinden (zoals flyer activiteiten)
U behoudt het recht ten allen tijde, zonder opgaaf van reden, uw toestemming weer in te trekken.
B: voor het opnemen van één of meerdere mobiele telefoonnummers (van ouders) in de vrijwilligersapp
van de vereniging beheert door de secretaris
⃝ mobiel nummer 06-… … … … … … … … van ……………………………………………………………………………………….
U behoudt het recht ten allen tijde, zonder opgaaf van reden, uw toestemming weer in te trekken.

(plaats) ……………………………… (datum) ..…/…../20....

(handtekening) ……………………………………………………………

Gymkleding
De vereniging adviseert om tijdens de gymlessen een gympakje te dragen.
Vanaf 6 jaar is het verplicht een verenigingspakje te dragen bij onze clubkampioenschappen. Verenigingspakjes kunnen worden besteld
via de ledenadministratie (gvn.leden@gmail.com).
Voor meisjes zijn de meeste maten op voorraad en kunnen gepast worden.
Een meisjespakje kost €45. Bijpassende broekjes zijn te bestellen via
www.sportemotion.com. Meer info via www.gymverenigingnunspeet.nl.
De jongenspakken zijn niet op voorraad, de levertijd is 4-6 weken.
Voor de maat is het raadzaam om even bij iemand (bijvoorbeeld in de les)
te passen. De kosten van een jongenspak (incl. broekje) zijn €60.

