Aanmeldingsformulier Sportvereniging Tios Limmen
Lesdeelname op de dag(en): maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag / zaterdag *
Tijdstip: ...................................... Docent(e): ......................................................................
Naam: ..........................................................................................................................M/V*
Adres: ................................................................................................ Postcode: .......................................................
Telefoon: ....................................................................................................................................................................
E-mailadres: ...............................................................................................................................................................
Geboortedatum: ............................................................... Aanmeldingsdatum: .........................................................
* Doorhalen wat niet van toepassing is
In te vullen door de ouders/verzorgers: Gympakje ontvangen: ja / nee *
Bij verlies van het gympakje, wat in bruikleen is van de vereniging, zal € 25,- vergoeding worden gevraagd.
Hierbij machtig ik TIOS (met incassant ID NL10ZZZ406348760000) om per half jaar de contributie te innen van
bovengenoemd lid. 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

T.n.v. : .......................................................................................................................................................................
• Ik ga akkoord met publicatie van beeldmateriaal op de website TIOS dat voortkomt uit de bijgewoonde
JA / NEE*
lessen en wedstrijden.
• Ik ga akkoord met publicatie van beeldmateriaal op de social media (Facebookpagina, Instagram etc.)
JA / NEE*
van TIOS dat voortkomt uit de bijgewoonde lessen en wedstrijden.
• Ik ga akkoord met naamsvermelding van mijn kind in media (bijv. uitslagen wedstrijden)
JA / NEE*
• Ik ga akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven en andere e-mailinformatie van TIOS
JA / NEE*
• Ik ga akkoord met registratie van mijn gegevens voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst
JA / NEE*
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangegeven en beschreven redenen, gegevens en organisaties.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk
moment intrekken.
Ook de TIOS kan niet zonder de inzet van vrijwilligers functioneren. Wij gaan er van uit dat er voor de verschillende
activiteiten, zoals de bloembollenactie, onderlinge wedstrijden, het helpen met het opruimen na de les en andere
vereniging gerelateerde momenten, een beroep gedaan kan worden op uw hulp. Sommige van deze activiteiten
genereren gelden voor de vereniging. Deze opbrengsten zijn voor de vereniging van cruciaal belang!
Ondergetekende wenst zich aan te melden als lid van Sportvereniging TIOS en heeft kennis genomen van het volgende:
• Ieder lid beoefent sport op eigen risico.
• Tijdens de basisschoolvakanties in Limmen zijn er géén lessen.
• Wij stellen ons niet aansprakelijk voor het zoek raken/beschadigen van eigendommen in onze kleedkamers.
• Informatie over het ledenreglement, het privacybeleid en de contributiebedragen: www.tioslimmen.nl
• Innen van de contributie geschiedt via automatische incasso
• Afmelding dient schriftelijk d.m.v. het afmeldformulier te geschieden en wel voor 1 januari of 1 juli van het seizoen
• Voor personen jonger dan 18 jaar dient te worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers
• U wordt automatisch lid van de bond. De aanmelding en contributieafdracht hiervan zal plaatsvinden door Tios
Aanmeldingsformulier inleveren bij onze ledenadministratie Heleen van Haaster, Westerweg 134, 1906 EN
Limmen, tel. 072 505 25 87, ledenadministratie@tioslimmen.nl
Plaats en datum: ................................................................................... Handtekening: ................................................................................

