Inschrijfformulier Have Fun
Achternaam:

……………………………………

Voornaam:

…………………………………….

Geboortedatum:

……………………………………

Adres:

………………………………………………….

Postcode:

……………………………………

Woonplaats:

………………………………………………….

Telefoonnummer: ……………………………………
E-mail adres:

M/V

Mobielnummer: ………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………..

Ik meld mij aan voor volleybal voor het trainingsblok:

Maandagavond
20.00 uur – 21.30 uur


Woensdagavond
19.30 uur – 21.00 uur

Woensdagavond
21.00 uur – 22.30 uur

Ik word “niet spelend lid” met het recht om incidenteel mee te doen aan activiteiten.
Have Fun houdt in de ledenadministratie bovenstaande persoonsgegevens vast. Deze gegevens zijn nodig om het
lidmaatschap en de dienstverlening van de vereniging te faciliteren en worden alleen intern Have Fun gebruikt.
Je persoonsgegevens zullen nooit worden uitgeleend, verkocht, verhuurd of geleased aan derde partijen.
Je geeft ook met behulp van dit formulier wel/geen toestemming om bepaalde persoonsgegevens te publiceren
op openbare toegankelijke media en/of persoonsgegevens op verzoek beschikbaar te stellen voor andere leden.

Omschrijving

Wel toestaan*

Niet toestaan*

Vermelding naam en eventueel telefoonnummer op website





Op de website worden namen gepubliceerd van de leden die in het bestuur zitten, in een commissie deelnemen of op de reservelijst voor de
competitie staan. Dit om de communicatie makkelijker te laten verlopen.
Foto’s op website en voor gebruik van promotionele aard





Op de website van Have Fun zijn een aantal fotoalbums beschikbaar. Deze bevatten foto’s gemaakt tijdens activiteiten georganiseerd door
Have Fun. In deze fotoalbums kunnen foto’s voorkomen waar je op te zien bent tijdens één van de activiteiten. Ook als je wel toestemming geeft
kan je altijd een verzoek indienen om een foto te laten verwijderen van de site.
Doorgeven contactgegevens aan andere Have Fun leden dan bestuursleden





De contactgegevens worden alleen door de ledenadministratie op verzoek beschikbaar gesteld. Het zal hierbij gaan om enkelvoudige
verzoeken. Je kan dus niet de volledige lijst opvragen. Dit is ter beoordeling van de ledenadministratie.
De contactgegevens zullen bestaan uit telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze gegevens kunnen handig zijn om afspraken te maken voor
bijvoorbeeld de competitie, toernooien of andere activiteiten.
*Geef

per onderdeel aan of je wel of geen toestemming geeft.

Aanvullende opmerking(en): ..........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................
Mocht je over de informatie van dit formulier of je persoonsgegevens binnen Have Fun in het algemeen nog vragen
en/of opmerkingen hebben, kun je altijd contact opnemen met het secretariaat. Ook kun je contact opnemen indien
je van mening bent dat je persoonsgegevens oneigenlijk zijn gebruikt.
De contributie is per seizoen voor een trainend lid € 90,-- en voor een niet-trainin lid € 25,--. De contributie kan
worden overgemaakt op rekeningnummer: NL18RABO0391651005 t.n.v. Have Fun te Alphen a/d Rijn
Door ondertekening verklaar ik mij te zullen houden aan de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk
reglement van Have Fun. Mochten er gedurende de lidmaatschapsperiode in medisch opzicht situaties voordoen,
welke gevaarlijk zouden kunnen zijn, verzoeken wij je het secretariaat hiervan in kennis te stellen.
Het ingevulde formulier kun je (via een trainer) inleveren bij het secretariaat.
Je kan het secretariaat bereiken via: secretariaat@volleybalhavefun.nl
Datum: ………………………………….

Handtekening: …………………………………………………….

Have Fun
Postadres secretariaat: Zuiderkeerkring 191 – 2408 JZ Alphen aan den Rijn

K.v.K. Leiden – 40447758
opgericht 12-12-1989

