Honkbal- en Softbalvereniging
AANMELDINGSFORMULIER
Achternaam:

Datum inschrijving:

Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Adres:

Geslacht:

Postcode:

Woonplaats:

☐ Man

☐ Vrouw

Telefoonnummer:

E-mail:
E-mail ouder/verzorger:
Thans/eerder* lid van honkbal/softbalvereniging

Laatste speeljaar:

Ik meld mij aan voor (kruis één ☐ aan):
☐ Honkbal

☐ Softbal

☐ Beebal

☐ Recreatie

☐ Niet spelend

☐ Donateur

☐ Anders:

Gegevens duidelijk leesbaar (blokletters) invullen

* doorhalen wat niet van toepassing is

De voorwaarden:
1. De ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt conform de geldende privacy policy. Indien hiertegen bezwaar bestaat, dient dit bij de secretaris
(secretaris@braves.nl) van de vereniging kenbaar te worden gemaakt.
2. Wijzigingen in de persoonsgegevens worden terstond doorgegeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@braves.nl).
3. Spelende seniorleden en ouders van jeugdleden zijn verplicht vervoers- en clubhuisdiensten of scheidsrechters beurten te verrichten.
4. Voor de inning van de contributie wordt een factuur per e-mail verstuurd. De contributie dient u zelf over te maken vóór de op de factuur
aangegeven vervaldatum.
Publicatie Beeldmateriaal:
Braves hecht veel waarde aan communicatie naar de leden en haar publiek. Dit gebeurt via online en offline media zoals website, Facebook, Instagram,
Twitter, maar ook het clubhuis, de krant of (lokale) radio en TV.
Door middel van deze communicatie kunnen we werken aan onze bekendheid. Die bekendheid is onder andere nodig om de aandacht te krijgen van
potentieel nieuwe leden. Door beelden van onze activiteiten te delen met ons publiek kunnen zij zich een voorstelling maken van wat er bij ons gebeurt
en besluiten eens te komen kijken.
En verder zijn we natuurlijk trots op al onze sportieve prestaties in de competitie en delen we dit graag met onze omgeving.
Vanzelfsprekend gaan wij voorzichtig om met ons beeldmateriaal. Wij delen niets waardoor personen schade zouden kunnen ondervinden. Wij delen
alleen beeldmateriaal dat door onszelf, of in onze opdracht is gemaakt. Het kan zijn dat ander publiek opnames over dezelfde onderwerpen maakt en
deelt, maar dat kunnen wij vaak niet tegen gaan.
Door ondertekening ga ik akkoord met de voorwaarden, met de financiële verplichting en met de Statuten van h.s.v. The Braves.
Tevens geef ik toestemming om beeldmateriaal van mijzelf en/of mijn kind(eren) te delen onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven.
Handtekening: (indien minderjarig van moeder/vader/verzorger*):

Lidnummer

Spelercode

Invullen ledenadministratie

Team

Invullen
coach/trainer
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Hoe dit formulier gebruiken:
1.
2.
3.
4.
5.

Formulier volledig invullen
Bij digitaal invullen afdrukken
Bij * doorhalen wat niet van toepassing is
Ondertekenen
a.
inleveren bij coach/trainer, of
b.
scannen en mailen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@braves.nl), of
c.
per post opsturen naar: Ledenadministratie Braves, Drossaardslag 29, 2805DE Gouda
NB: voor scannen met een mobiel device wordt de app Office Lens of Genius Scan aanbevolen

