Wij zijn erg blij dat jij/u overweegt om JEU DE BOULESLID te worden van KIOS’45. Vul
s.v.p. direct hieronder jouw/uw persoonlijke gegevens in, vermeld verderop de
datum en zet daar ook jouw/uw handtekening.
WELKOM BIJ KIOS’45!
Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Straat en nr:

Postcode/plaats:

Geboortedatum:

Geslacht: man/vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Telefoonnr. vast:

Telefoonnr. mobiel: 06-

BANK/IBAN nr.:

Email-adres:

Wil JEU DE BOULESLID worden van Korfbalvereniging KIOS ‘45
Hij/zij verleent tot wederopzegging machtiging aan Korfbalvereniging KIOS ’45 te Sibculo om van
zijn/haar bovengenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens:
VERSCHULDIGDE MAANDELIJKSE CONTRIBUTIE

Hij/zij is er mee op de hoogte dat het lidmaatschap slechts beëindigd kan worden met in achtneming
van een opzegtermijn van één maand. De schriftelijke (of via email) opzegging moet plaatsvinden bij
de secretaris.
Lid worden van KIOS’45 betekent dat u ook lid wordt van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal
Verbond). KIOS ’45 zorgt voor de aanmelding en de contributie-afdracht (die in de contributie van
KIOS’45 begrepen is).
U wordt door het ondertekenen van dit formulier lid van een vereniging die gedragen moet worden door
vrijwilligers. Daarom kan/zal er voor verschillende activiteiten (binnen uw/jouw mogelijkheden) een beroep
op u gedaan worden.

Hieronder s.v.p. de datum vermelden en uw/jouw handtekening plaatsen
Hiermee verklaart u ook bekend te zijn en in te stemmen met de op de achterkant van dit formulier
opgenomen informatie over en de manier waarop KIOS’45 om gaat met de privacywetgeving.
Datum ondertekening:
Handtekening:

S.v.p. inleveren bij de secretaris, zie www.kios45.nl, eventueel scannen/mailen naar: bakhuis.nijeboer@home.nl.

Bent u tevreden
vertel het anderen,
indien niet vertel
het ons!

Z.O.Z.

PRIVACYWETGEVING
In het kader van de Privacywetgeving vraagt KIOS’45 jou/u en verleen(t) jij/u hierbij toestemming om de
persoonlijke gegevens (die aan de voorkant scheefgedrukt staan) van u/uw kind als lid van KIOS’45 te
gebruiken voor:
A. Verenigingsdoeleinden (zoals ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, enquêtes,
enz.)
B. Verzending nieuwsbrief (waarin advertenties van sponsoren e.d. kunnen zijn opgenomen)
C. Uitnodigingen voor activiteiten, uitstapjes e.d.
D. Aanvraag en verwerking wachtwoord voor het afgeschermde deel van de website
Tevens vraagt KIOS’45 jou/u en verleen(t) jij/u hierbij toestemming om foto’s en filmpjes van u/jou c.q. van
uw/jouw kind(eren) jonger dan 16 jaar te gebruiken. Het gaat hierbij om teamfoto's en beeldverslag van
wedstrijden, festiviteiten en andere verenigingsactiviteiten in of op de communicatiemiddelen die de
vereniging ten dienste staan, zoals:
1. De website
2. De nieuwsbrief via email aan daarvoor aangemelde leden, tevens geplaatst op het niet zonder
wachtwoord toegankelijke afgeschermde deel van de website
3. Social media als Facebook, Instagram en Twitter
4. Flyers en folders
5. Plaatselijke en regionale pers
U/jij kunt te allen tijde laten weten deze toestemming (geheel of gedeeltelijk) te willen intrekken/wijzigen
door een mailtje te sturen naar: korfbal@dragtmail.nl. De houder van dit email-adres is door het bestuur
gevraagd om de verplichtingen t.a.v. de AVG/privacywetgeving in kaart te brengen, uit te werken en te
beheren en heeft een geheimhoudingsverklaring getekend voor alles wat met het privacybeleid een relatie
heeft. De verstrekte gegevens worden gebruikt conform de privacy policy van KIOS’45. Hiervoor wordt
verwezen naar www.kios45.nl/Clubinfo/Privacy.

Wat zou jij, zou u willen doen voor KIOS’45? Waar liggen jouw/uw interesses?
Laat het ons s.v.p. weten, wij gaan graag het gesprek aan.

Hieronder hoeft het nieuwe lid niets in te vullen!
Vervolgacties secretaris:

Opvoer in Sportlink incl. SPELACTIVITEIT:

Ledenlijst website:

Infomail functionarissen:

Vervolgacties penningmeester:

Controle invoer:

Controle en invoeren machtiging:

Opvoeren contributie:

Z.O.Z.

