HSV THE ISLANDERS
Honk- en softbalvereniging Oude Tonge

AANMELDINGSFORMULIER
Hierbij geeft ondertekende:

Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Geb. datum:
Tel.nr.:

Mobielnr.:

E-mailadres:
Beroep/bezigheden:
zich op als lid van Honk- en Softbalvereniging THE ISLANDERS te Oude Tonge en gaat akkoord
met de in de statuten en het huishoudelijk reglement gestelde voorwaarden en regels behorende
bij dat lidmaatschap.

Plaats en datum:
Handtekening:
(Handtekening van ouder/verzorger indien bovengenoemde jonger is dan 16 jaar)

DIT FORMULIER INLEVEREN BIJ / MAILEN NAAR HET SECRETARIAAT

Secretaris:
Anouk Markesteijn-Waldekker
Dokter Rietveldplein 44
3353SJ Papendrecht
secretaris@the-islanders.nl
Honk- en Softbalvereniging The Islanders
Suisendijk 10
3255 LS Oude-Tonge
info@the-islanders.nl

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en social media kanalen
delen en eventueel een stuk in de krant plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om
ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik (voor- en achternaam)

(verder: ondergetekende) HSV The Islanders (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij
te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze website en social media
kanalen. En daarnaast geef ik ook toestemming dat The Islanders items deelt met de locale kranten.
 Het opnemen van mijn pas- en/of teamfoto in het smoelenboek en dergelijke op de website en in
de kantine.
 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een
reünie of bijzondere gebeurtenis

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om
toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Voor- en achternaam:

Geboortedatum:

Datum:

Handtekening:

Voor- en achternaam van ouder of voogd, indien bovengenoemd jonger is dan 16 jaar:

Handtekening van ouder of voogd, indien bovengenoemd jonger is dan 16 jaar:
Honk- en Softbalvereniging The Islanders
Suisendijk 10
3255 LS Oude-Tonge
info@the-islanders.nl

