Inschrijfformulier
Secretariaat
Veldpad 67
3124 VL Schiedam
bc.tsf.schiedam@gmail.com

verwerkt
dd: ……….
lidnr: …………………
dd: ……….
Inleveren met pasfoto
secr: ………………….. dd: ……….
Zo volledig mogelijk invullen svp.
penn: ………………… dd: ……….
Let op: Bij minderjarigen dient schriftelijk toestemming te worden gegeven door de ouder(s)/verzorger(s).
naam

:

voorletters

:

adres

:

postcode

:

telefoonnummer

:

Roepnaam:

man/vrouw

geboortedatum:

Plaats :
telefoonnummer

:

Let op: bij jeugdleden dient het telefoonnummer van de ouder(s)/verzorger(s) ingevuld te worden.

e-mailadres

:

Let op: bij jeugdleden dient het e-mailadres van de ouder(s)/verzorger(s) ingevuld te worden

datum

Handtekening:
Ik ben reeds eerder lid geweest van een badmintonvereniging: Ja/Nee
Naam vereniging:
Competitie gespeeld in de

bondsnummer:
e klasse/divisie van de bonds/districtscompetitie

Als badmintonvereniging plaatsen wij regelmatig foto’s en video’s van activiteiten op de website en social media.
Wij vragen u om toestemming om foto’s en video’s van u op de website en social media te plaatsen. De toestemming
geldt alleen voor foto’s die voor ons, of in opdracht voor ons, worden gemaakt. Gelieve hieronder aan te geven wat voor
u van toepassing is:
Ja, ik geef toestemming dat foto’s en video’s, waar ik op sta, op de website en social media worden geplaatst.
Nee, ik geef geen toestemming dat foto’s en video’s, waar ik op sta, op de website en social media worden geplaatst.
Nee, ik wil per activiteit beoordelen of ik toestemming geef.
Financiële verplichtingen
De contributie en eventuele extra heffingen worden jaarlijks vastgesteld en samen met de begroting ter goedkeuring aan de leden
voorgelegd. Van de leden wordt verwacht dat zij hun contributie voor 1 augustus van het nieuwe seizoen betalen a.d.h.v. de factuur die
zij van de penningmeester ontvangen. Bij wanbetaling zijn wij genoodzaakt passende maatregelen te nemen (inname lidmaatschap,
toegang tot hal ontzeggen, inschakelen incassobureau).
Beëindiging van het lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk door dit schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat. Dit kan tot en met 30 juni van het
lopende seizoen. Leden die na deze datum opzeggen zijn te allen tijde de gehele contributie verschuldigd.
Persoonsgegevens
Door het invullen van dit inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan, waarmee u tevens aangeeft kennis te hebben genomen van de
privacyverklaring van BC TSF. Deze verklaring is terug te vinden op onze website www.bctsf.nl. Voor het lidmaatschap bij TSF bewaren
wij persoonsgegevens. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in
onze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Opgericht 1 oktober 1957

Aangesloten bij de N.B.B.

Ingeschreven bij de kamer van koophandel en fabrieken
voor rotterdam en beneden maas onder nr. V386368.

