Inschrijfformulier HG&TC
Gegevens lid
Voornaam

MAN 

VROUW 

NEUTRAAL 

Achternaam
Geboortedatum

Gegevens rekeninghouder
IBAN Rekeningnummer
Achternaam en voorletters
Straatnaam

Huisnummer

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mailadres (graag in blokletters)

In te vullen door de trainer
Naam trainer
Training locatie
Lesuur
Datum 3de les (na 2 proeflessen)
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met onderstaande Algemene voorwaarden en machtigt hierbij
tot wederopzegging de Hoornse Gymnastiek & Turnclub om van zijn/haar bovenstaand genoemde rekening de
benodigde bedragen af te schrijven voor contributie, wedstrijdgelden en bondsbijdrage KNGU. Hiermede wordt het
lidmaatschap bekrachtigd.
Algemene voorwaarden
Betaling: Door ondertekening en het inleveren van het ingevulde inschrijfformulier machtigt u HG&TC voor het
automatisch incasseren van de verschuldigde clubcontributie en de bondsbijdrage.
Voor selectieleden geldt dat ook de wedstrijdbijdragen automatisch worden geïncasseerd.
Data incasso contributie: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van elk jaar. Wedstrijdbijdrage voor selectieleden: in 3
termijnen vanaf oktober tot juli. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens Algemene Ledenvergadering
vastgesteld. Betaling is alleen mogelijk via automatische incasso, tenzij hierover nadere afspraken zijn gemaakt.
Per niet gelukte incasso wordt € 5,00 in rekening gebracht.
Opzeggen: Algemeen geldt dat een opzegging dient te geschieden ten minste 14 dagen voor het eind van de
gestelde periode. Recreatieleden kunnen per kwartaal opzeggen. Eerstejaars selectieleden kunnen per half jaar
opzeggen (uiterlijk 17 december/16 juni). Overige selectieleden kunnen per seizoen opzeggen (uiterlijk 16 juni).
Hiervoor dient een mail te sturen naar ledenadministratie@hgtc.nl met de mededeling opzeggen lidmaatschap en
bij voorkeur de reden. Uw opzegging is pas geldig als u van ons bevestiging heeft gekregen per email. Tussentijds
opzeggen ontslaat u niet van de betalingsverplichting.
Foto/videomateriaal/gegevensgebruik: Wilt u aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik van
beeldmateriaal. Zie achterzijde van dit formulier voor nadere uitleg. Een gemaakte keuze kunt u later altijd laten
wijzigen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@hgtc.n).
 Ja, ik geef toestemming voor gebruik van beeldmateriaal
 Nee, ik geef geen toestemming voor gebruik van beeldmateriaal
Indien er geen keuze is ingevuld, gaat HG&TC er van uit dat er geen toestemming is en zal de keuze als ‘Nee’
worden vastgelegd.
Bovenstaande persoonsgegevens worden conform de richtlijnen van de privacywetgeving (te vinden op onze
website, www.hgtc.nl) verwerkt.
Datum:_______________________

Handtekening:______________________________________________

Inschrijfformulier HG&TC
Hoe bent u bij HG&TC terecht gekomen?
 door een lid van HG&TC
 door een train(st)er  een flyer van HG&TC

 de website van HG&TC

 anders, namelijk ……………………

Taken vrijwilligers
Verenigingswerk is vrijwilligerswerk. Ook onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Wilt u ons helpen om de
vereniging draaiende te houden? Kruis dan één of meer van onderstaande mogelijkheden aan.
 ondersteuning bestuur (diverse werkzaamheden die in overleg worden bepaald)
 sponsorcommissie (benadering sponsoren en organiseren promotionele activiteiten)
 activiteitencommissie (meehelpen bij de organisatie van verschillende activiteiten binnen de vereniging)
 helpende hand bij activiteiten (catering, EHBO, schoonmaak)
 schoonmaak Lingeweg (alleen voor ouders selectieleden)

Uitleg en voorwaarden gebruik beeldmateriaal
Indien u aan de voorzijde van dit formulier toestemming geeft door middel van het aanvinken van de optie ‘JA’, dan
is dat een toestemmingsverklaring in het kader van de verwerking persoonsgegevens individueel ten behoeve van
toestemming om gefotografeerd en/of gefilmd te worden tijdens activiteiten/wedstrijden van HG&TC en/of de
KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie), waar HG&TC bij is aangesloten.
De gegevens toestemming geldt onder de volgende voorwaarden:
- HG&TC en/of de KNGU of een andere wedstrijdorganisatie namens de KNGU, mag toestemming verlenen aan
fotografen om tijdens de activiteiten beeldopnamen van de aan de voorzijde vermelde persoon, ter inschrijving
als lid van HG&TC, te maken en deze (achteraf vanuit het archief) publiceren op de media van HG&TC, KNGU,
wedstrijdorganisatie of de fotograaf;
- HG&TC en/of de KNGU of een andere wedstrijdorganisatie namens de KNGU, mag het beeldmateriaal
verstrekken aan kranten/media in verband met verslaglegging van de activiteit/wedstrijd en andere personen
of organisaties die ook een rol hebben bij de verwerking van de gegevens en daarom over deze gegevens
moeten beschikken;
- De gegevens zijn noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen en worden uitsluitend hiervoor gebruikt;
- U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken.
Met deze toestemmingsverklaring verklaar ik kennis genomen te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over
de verwerking van de persoonsgegevens door HG&TC en/of de KNGU.
Intrekken van de toestemming kan door mail naar ledenadministratie@hgtc.nl onder vermelding van de naam van
het lid en de mededeling dat de toestemming gebruik beeldmateriaal wordt ingetrokken.

Let op: als de foto uitsluitend voor journalistieke doeleinden wordt gebruikt, is geen toestemming nodig.

HG&TC is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

