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Voornaam   ______________________________________  M/V 

Achternaam   ______________________________________ 

Adres    ______________________________________ 

Postcode   ______________________________________ 

Woonplaats  ______________________________________ 

Telefoonnummer ______________________________________ 

E-mailadres   ______________________________________ 

Geboortedatum ______________________________________ 

Ingangsdatum   ______________________________________ 

Discipline (omcirkelen)  Gymnastiek / Freerunnen / Seniorengym / Acrogym / Volleybal  

Bij Acrogym aangeven welke groep(en):  dinsdag 16.00 - 17.30 uur   of     17.30 - 20.00 uur  

donderdag 18.00 - 20.30 uur  

vrijdag 16.00 – 17.30 uur    of      17.30 – 20.00 uur 

************************************************************************************* 

Machtiging automatische incasso  

Ondergetekende machtigt SV Donkerbroek om elke maand de verschuldigde contributie te incasseren van 
onderstaand rekeningnummer 
 
IBAN   NL____________________________________ 

Ten name van ______________________________________   

Adres   ______________________________________  

Plaats  ______________________________________ 

Datum  ______________________________________ 

Handtekening  ______________________________________ 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van incassant SV Donkerbroek. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

De sporter is bij lidmaatschap van onze 
vereniging ook automatisch lid van de bond. De 
vereniging zorgt voor aanmelding en 
contributieafdracht (per kwartaal) aan de bond. 
Deze wordt verrekend met de sporter door de 
maandelijkse contributie.  
 
NB. Bij opzegging lidmaatschap kan het zijn, dat 
de sporter nog een ‘rest’ bedrag van het 
voorgeschoten bondscontributie moet worden 
betaald.  

Aanmeldformulier Afdeling Gymnastiek 
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Bijlage 1 privacy  
 
Toestemmingsverklaring SV Donkerbroek afdeling gymnastiek  
 
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 plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming 
om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

Met dit formulier geef ik (verder: ondergetekende) SV Donkerbroek afdeling gymnastiek (verder: vereniging)    
WEL    GEEN 

toestemming om gegevens over mij of mijn kind ………………….…………(naam kind) te verwerken.  
Zo ja: 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder vermelde gegevensverwerkingen:  

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij of mijn kind op onze website, social media en in 
de lokale kranten 

Publiceren van wedstrijdschema’s op onze website en social media 

Mijn naam, telefoonnummer en/of emailadres via onze actielijsten incidentele vrijwilligerstaken 
beschikbaar te stellen, zodat andere leden mij kunnen benaderen. 

Naam en  emailadres naar de vrijwilligerscoördinator ivm mailing omni acties  

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerkingen 
vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. 

Naam:   ……..………………………………………………………………………………  

Geboortedatum:  ………………………………………………………………….…………………  

Datum:   ………………………………………………………………………….…………   

Handtekening:    …….………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

De privacyverklaring kunt u vinden op onze website www.gymnastieksvdonkerbroek.nl 

Mocht u niet beschikken over internet, kunt u een papieren versie van ons ontvangen indien gewenst. 

 

Ruimte voor notities:  

 


