
Achternaam:
Recente Pasfoto

Voornamen:

Adres:

Postcode:
Plaats:

Telefoon:
E-mail:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Geslacht: Man / Vrouw *

Was je de afgelopen 5 jaar lid van een een andere basketbalvereniging?

Zo ja, dan ben je verplicht een schuldvrijverklaring van deze Ja / Nee *

oude vereniging bij BV Aalsmeer in te leveren.

Bankrekening:

(in IBAN formaat)
NL   .   .      .   .   .   .      .   .   .   .      .   .

Ten name van:

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van Basketball Vereniging Aalsmeer (BVA) en verklaart zich te zullen houden aan

de statuten en het huishoudelijk reglement van BVA. Deze zijn te vinden op onze website http://www.bvaalsmeer.nl

Door het invullen van de bankgegevens is de BV Aalsmeer door mij gemachtigd voor het innen van contributies en evt. boetes    

via een automatsche incasso. Daarbij gelden de aanvullende voorwaarden:

Mochten er onoverkomelijke bezwaren bestaan tegen het betalen middels een automatische incasso, dan dient het verschuldigde

contributiebedrag na ontvangst van de factuur per direct te worden voldaan.

De inschrijving wordt van kracht na acceptatie door het bestuur. De inschrijvingskosten bedragen € 10.

Opzeggingen voor het volgende seizoen: alléén schriftelijk (afmeldinsformulier) vóór 31 mei bij de Ledenadministratie.

Bij opzegging dienen alle eigendommen van de vereniging ingeleverd te worden.

Let op: bij opzegging na 31 mei is de contributie over het gehele volgende seizoen verschuldigd.

Voor jeugdleden onderstaande informatie in te vullen door de ouders / verzorgers:

Vader / verzorger
Naam: Email: Telefoon:

Moeder / verzorgster
Naam: Email: Telefoon:

Handtekening: _______________________________ Datum: _________________________

(Handtekening van ouder / verzorger verplicht, Indien jonger dan 18 jaar)

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Type Lidmaatschap:

Opgave als bondslid: WS - Competitie NS - Kader

Opgave als BVA lid: TR - Trainend NS - non-Kader

INSCHRIJFFORMULIER
(In te vullen door de aanvrager)

   1.  De machtiging wordt na beëindiging van het lidmaatschap aan het einde van het seizoen ingetrokken;

   2.  De jaarlijkse contributie wordt in twee gelijke delen geïnd;

(in te vullen door de vereniging)

   3.  Als ik het niet eens ben met een afschrijving, dan heb ik het recht om mijn bankkantoor opdracht te geven het bedrag

       terug te boeken. (Neem in dat geval ook contact op met de penningmeester via penningmeesterbva@gmail.com).

Machtiging voor automatische incasso
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   De Basketball Vereniging Aalsmeer (verder: Vereniging) gebruikt de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

   - het registreren van het lidmaatschap in haar eigen administratie en bij de Nederlandse Basketbal Bond (N.B.B.)

   - het incasseren van de verschuldigde bedragen (contributies en evt. boetes) via incasso-opdrachten bij de Rabobank 

   - het informeren van de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden over trainingen, wedstrijden en andere zaken die betrekking hebben

     op het goed laten functioneren van de vereniging, waaronder het toezenden van de Nieuwsbrief.

   De verstrekte informatie wordt niet aan andere derden verstrekt.

   De Privacy verklaring van de vereniging wordt van tijd tot tijd aangepast aan de laatste ontwikkelingen.

De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website: www.bvaalsmeer.nl.  

Ik geef de Vereniging toestemming voor de hieronder aangegeven gegevensverwerkingen:

( WEL / GEEN )* toestemming

2. Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek op de website van de Vereniging; ( WEL / GEEN )* toestemming

3. Voor het plaatsen van actie- en/of teamfoto's zonder naamsvermelding:  

in de BV Aalsmeer Nieuwsbrief ( WEL / GEEN )* toestemming

op de BV Aalsmeer Website ( WEL / GEEN )* toestemming

op BVA sociale media accounts ( WEL / GEEN )* toestemming

in de lokale kranten ( WEL / GEEN )* toestemming

4. Voor het plaatsen van actie- en/of teamfoto's met naamsvermelding:

in de BV Aalsmeer Nieuwsbrief ( WEL / GEEN )* toestemming

op de BV Aalsmeer Website ( WEL / GEEN )* toestemming

op BVA sociale media accounts ( WEL / GEEN )* toestemming

in de lokale kranten ( WEL / GEEN )* toestemming

5. Voor het vermelden van de naam in basketbal gerelateerde artikelen, zoals wedstrijdverslagen;  

in de BV Aalsmeer Nieuwsbrief ( WEL / GEEN )* toestemming

op de BV Aalsmeer Website ( WEL / GEEN )* toestemming

op BVA sociale media accounts ( WEL / GEEN )* toestemming

in de lokale kranten ( WEL / GEEN )* toestemming

( WEL / GEEN )* toestemming

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken, of aanpassen. 

Naam:                _______________________________ Datum:                 _________________________

Handtekening: _______________________________

(Handtekening van ouder / verzorger verplicht, Indien jonger dan 16 jaar)

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Het inschrijfformulier samen met een recente pasfoto, inleveren bij de train(st)er of opsturen naar:
Ledenadministratie BV Aalsmeer, Karveel 14, 1423 BT Uithoorn

Electronisch aanleveren (incl. een foto in bijvoorbeeld JPG formaat) kan ook op ledenadmin@bvaalsmeer.nl

BV Aalsmeer Privacy verklaring:

Voor het goed functioneren van de Vereniging willen wij je graag informeren over de Vereniging, haar sportactiviteiten en aanbiedingen en 

dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van je publiceren naar de leden van de Vereniging, in 

de lokale pers en op social media. Met dit formulier vragen wij je toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken. 

Met dit formulier geef ik, ondergetekende, aan de Vereniging toestemming om gegevens van mij, _________________________________________ (naam 

lid) te verwerken. Naast onderstaande, specifieke toestemming zal de Vereniging de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken, zoals 

nodig is om invulling te geven aan het lidmaatschap. 

Toestemmingen in het kader van de AVG

BV Aalsmeer Voorkeurenformulier -  Algemene Verordening Gegevensverwerking

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe 

gegevensverwerkingen vraagt de Vereniging mij opnieuw om toestemming.

6. Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijv. andere sportverenigingen of

    maatschappelijke dienstverleners; 

1. Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen, zodat

    andere leden van de Vereniging mij kunnen benaderen;
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