INSCHRIJFFORMULIER


Duikend Lid
Formulier afdrukken



Zwemmend Lid

Onderwatersport Vereniging "de Kikvors" IJsselstein
Inleveren bij Ledenadministratie/Penningmeester :
Wim Hijman, Belizehof 8, 3404 ZK IJsselstein  (030) 688 03 35 of
dit formulier gescand naar email : info@osvkikvors.nl
Achternaam :
Roepnaam :
Voorletters :

Geboortedatum :

Adres :
Postcode :

Woonplaats :

Telefoonnummer :

Mobielnummer :

E-Mailadres :
Lid van een andere NOB vereniging? ja  nee 
ALLEEN INVULLEN INDIEN MEN REEDS EEN DUIKBREVET HEEFT !!
(Relatie)nummer *
Soort Brevet (Sterren) *
Soort Organisatie: NOB  CMAS  PADI 

* = kopie bijvoegen !!

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan D.V. “De Kikvors” om
doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens “Contributie” en aan uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van D.V. “De Kikvors”.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.

IBAN

NL
Handtekening:

Plaats hier je handtekening!

Datum

(Indien minderjarig is handtekening van één der ouders/verzorgers verplicht !)

 Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy.
(http://www.osvkikvors.nl/privacy-policy/)

Toestemmingsverklaring
Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over
de vereniging, duikactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we uitslagen (bijv.
geslaagd voor duikbrevet) en soms ook foto’s en filmpjes van u op INTERNET, APPS EN
SOCIAL MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens
hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ……………………………………………………………………
(verder: ondergetekende) DV “DE KIKVORS” (verder: vereniging) 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 INTERNET, APPS, SOCIAL
MEDIA.
Mijn naam, adres, telefoonnummer, emailadres en brevet via onze afgeschermde
website beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen.
Mij gedurende 10 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.
Naam
Geboortedatum
Datum

Handtekening

…………………………………………………………………………………………………..…
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Toestemmingsverklaring

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient
deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

Handtekening ouder/voogd .…………………...……………………………………………………………………

Let op!
Je inschrijving als lid van Duikvereniging “De Kikvors” is compleet als:
• Het inschrijfformulier zo volledig mogelijk is ingevuld en ondertekend;
• Dat men kennis heeft genomen van de Privacy Policy. Zie vraag op inschrijfformulier!
• De toestemmingsverklaring is ingevuld en ondertekend.
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