AANMELDINGSFORMULIER tc de Beampipers
Voornaam/Roepnaam:_____________________________
Achternaam:_____________________________________

Invullen en met pasfoto inleveren bij de ledenadministratie.
Bij voorkeur een digitale pasfoto maar deze moet dan een
minimale resolutie hebben van 300x 400.
Deze zenden o.v.v. uw naam naar:
ledenadministratie@beampipers.nl

Geboortedatum:______________________Geslacht M/V
Privacy verklaring
Adres:__________________________________________
Postcode:____________ Woonplaats:_________________
Telefoon:_______________________
E-mail:_________________________
Speelsterkte:________(indien bekend, zie oude spelerspas)
K.N.L.T.B. bondsnummer:_____________(indien bekend, zie
oude spelerspas)

Bij het invullen van de aanvraag is het belangrijk kennis te nemen van de
inhoud de privacy verklaring ( deze is op onze website terug te vinden,
of is op aanvraag op papier te verkrijgen.
Ondergetekende geeft de vereniging toestemming om zijn/haar gegevens,
naast de voor het inschrijven van het lidmaatschap benodigde verwerking,
ook te gebruiken voor de volgende toepassingen:
O Publiceren van bijvoorbeeld (team)foto’s en/of filmpjes van mij op de
website.
O Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld
een reünie of bijzondere gebeurtenis.
(a.u.b. aankruisen waar van toepassing)

Aanmelding als: (aankruisen a.u.b.)
O spelend lid
O niet spelend lid
Het is mij bekend dat / heb kennis genomen van :
- zonder wederopzegging het lidmaatschap steeds geldt voor een volledig
verenigingsjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december.
- beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per e-mail kan
plaatsvinden voor 1 januari van het volgende verenigingsjaar.
- de jaarlijkse contributie tijdig moet zijn voldaan.
- senior-leden enkele malen per seizoen kantine diensten draaien.
- de privacyverklaring zoals wij deze hanteren.

Drachten,______________ 20__
____________________________
Handtekening

Bij minderjarigen dient een der ouders of verzorgers de aanmelding te
ondertekenen.

Contributie
De contributie wordt bij machtiging in twee termijnen automatisch
afgeschreven (eind maart en eind mei van elk jaar).
Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving, dan heeft u het recht deze
binnen een termijn van 60 dagen te laten terugboeken.

Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de
penningmeester van de TC de Beampipers om van zijn/haar rekeningnummer twee maal per jaar bedragen af te schrijven welke
verschuldigd zijn wegens contributie.

IBAN rekeningnummer __________________________

Drachten,______________ 20__
____________________________
Handtekening

