Schaakvereniging Almelo

Inschrijfformulier nieuw lid:
Achternaam: ________________________________________
Voorletters en roepnaam: ______________________________
Adres: _____________________________________________
Postcode/woonplaats: _________________________________
Telefoon: ___________________________________________
Geboortedatum: ______________________________________
E-mailadres: _________________________________________
IBAN nummer: _______________________________________
t.n.v. : ____________________________________________

Door het invullen van bankgegevens geeft U toestemming tot automatische
incasso van de jaarbijdrage hetgeen in de maand oktober zal worden geïnd.

Formulier inleveren bij John de Jonge, Geerdinkszijdeweg 14, 7547 PG
Enschede telefoon: 06-12416599 of bij Egbert Gorter op de clubavond.
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u hierbij uw
ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens
door de Schaakvereniging Almelo ten behoeve van de volgende doelstellingen:

(i) het uitoefenen van haar (verenigings)activiteiten;
(ii) het bijhouden van haar ledenadministratie;
(iii) het faciliteren van uw eventuele deelname aan schaaktoernooien en/of
andere evenementen;
(iv) het verzenden van informatie en
(v) het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.
De Schaakvereniging Almelo kan uw gegevens verstrekken aan de Schaakbond
Overijssel (de regionale bond) waar de Schaakvereniging Almelo bij
aangesloten is en aan de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, waar u
automatisch lid van wordt door uw lidmaatschap van de Schaakvereniging
Almelo. In dit verband verwijzen wij u naar het Privacyreglement van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
Tevens geeft ondergetekende (indien minderjarig de ouder of voogd),
hierbij te kennen met ingang van onderstaande datum toe te willen treden tot de
Schaakvereniging Almelo als (aankruisen wat van toepassing is):
□ Hoofdlid;
□ dubbellid (u bent hoofdlid van een andere vereniging), tegen betaling van de
daarvoor verschuldigde contributie.
Hij/zij stemt in met gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals
beschreven in het privacy statement van de Vereniging (ter inzage op de website
en speelzaal):
□ ja
□ nee
Hij/zij stemt in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en
social media van de Vereniging:
□ ja
□ nee
Indien minderjarig de naam van de ouder of voogd:
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

