Inschrijfformulier

Aikidojo Poort

Onderstaande formulier gelieve in te vullen en te overhandigen aan de leraar of op te sturen naar info@aikidojopoort.nl

Naam:

Adres:

Achternaam:

Postcode:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Email:

Ik word:
□ Regulier lid
□ Jeugd lid

25,- per jaar
10,- per jaar

□ ik word graag lid van de Aikidojo Poort appgroep

(volwassenen/16+)
(t/m 15 jaar)

Ik wil:
□ 1x per week komen trainen (volwassenen/16+)
□ onbeperkt kunnen trainen (volwassenen/16+)
□ onbeperkt kunnen trainen (student*)
□ onbeperkt kunnen trainen (jeugd t/m 15)

□ ik ontvang graag de Aikidojo Poort nieuwsbrief

30,- per maand
40,- per maand
30,- per maand
20,- per maand

*voltijdsopleiding aan MBO/HBO/WO

Ik ben van plan te komen trainen op:
□ dinsdag
□ donderdag
□ zaterdag

Ik heb jullie gevonden via:
□ Poster
□ Proefles
□ Internet
□ Via-via
□ Anders, nl:

□ Hierbij geef ik toestemming bovenstaande gegevens op te nemen in de ledenadministratie van
Aikidojo Poort en deze te verwerken zoals beschreven in de Privacy Verklaring
(zie www.aikidojopoort.nl/vereniging/privacy).
□ Hierbij geef ik toestemming aan Aikidojo Poort om naam, postcode, woonplaats en geboortedatum
door te geven aan overkoepelende aikido organisaties.

Ik verklaar bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en het verschuldigde bedrag voor
aanvang van de betreffende periode over te maken op:
iban NL51 SNSB 0706 1574 94 ten name van Aikidojo Poort
onder vermelding van je naam (indien anders dan rekeninghouder).
Datum:

Handtekening:
(van ouder/verzorger indien jeugdlid)

Toestemmingsverklaring

Aikidojo Poort

Onderstaande formulier gelieve in te vullen en te overhandigen aan de leraar of op te sturen naar info@aikidojopoort.nl

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over Aikiodojo Poort, haar
sportactiviteiten , stages etc. Ook willen we soms foto’s en filmpjes van u op onze website en social media
(Facebook en Google+) plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens
hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ______________________________________________(verder: ondergetekende)
Aikidojo Poort toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef Aikidojo Poort toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
□ Mijn persoonlijke gegevens zoals NAW, geboortedatum, telefoonnummer, email adres op te slaan
(zowel digitaal als fysiek) en te gebruiken voor activiteiten van Aikidojo Poort (zoals administratie en
stages).
□ Foto's van mij te maken en op te slaan op een beveiligde computer voor promotie doeleinden van
Aikidojo Poort en hiervan een back-up te maken.
□ Foto's van mij te publiceren op de website en social media van Aikidojo Poort.
□ Mijn naam en telefoonnummer gebruiken in een besloten Whatsapp groep van Aikidojo Poort voor
aikido en verenigings gerelateerde activiteiten en aankondigingen.
□ Mijn aanwezigheid bij de les, alsmede mijn behaalde aikido-graden, bij te houden en op te slaan op
een beveiligde computer ten behoeve van exameninering.
□ Mijn contactgegevens te bewaren na beeindiging van mijn lidmaatschap ten behoeve van uitnodigen
voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
□ Mijn aanwezigheid en behaalde aikido-graden te bewaren na beeindiging van mijn lidmaatschap zodat ik
opnieuw lid zou kunnen worden en mijn behaalde graad kan behouden.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Aikidojo Poort mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Indien jeugdlid, voor ouder/voogd:
Naam:

Naam:

Geboortedatum:

Handtekening:

Datum:
Handtekening:

