Aanmeldformulier
Tafeltennisvereniging Red Stars Venray

Lijkt het jou leuk om lid te worden van Tafeltennisvereniging Red Stars? Of lijkt het jou tof om
als vrijwilliger of donateur onze vereniging een steentje bij te dragen? Vul dan je gegevens in
op dit aanmeldformulier. Na het invullen van je gegevens neemt de ledenadministratie of de
vrijwilligerscommissie contact met je op. Je hebt bij onze vereniging de mogelijkheid om één
maand lang vrijblijvend mee te komen doen, voordat je besluit lid te worden.

Algemene gegevens
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid
van onze vereniging en als lid van de Nederlandse Tafeltennisbond. Verderop kun je
eventueel aanvullende contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) invullen.

Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Telefoon:

Mobiel:

E-mailadres*:

Geslacht*:

Geboortedatum*:

Man

/ Vrouw**

Wil jij graag dat jouw persoonsgegevens verborgen blijven?

Ja

/ Nee**

*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
** Wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de ledenlijst van TTV Red Stars mag
gebruiken. Alleen personen die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, het bestuur en de
ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.
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Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam:

Telefoon:

E-mailadres:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betalingsgegevens
Om een persoonlijke incassomachtiging voor de contributie te maken hebben wij nog enkele
gegevens van je nodig. Pas als je daadwerkelijk lid wordt zullen we overgaan tot incasso van
de contributie. Voorafgaand aan de incasso zul je altijd een bericht ontvangen, deze wordt
halfjaarlijks automatisch geïnd.
IBAN-nummer*:

Ten name van:

Handtekening:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beeldmateriaal
Via onze website, social mediakanalen en infoschermen in onze zaal houden we iedereen
graag op de hoogte van de laatste activiteiten en informatie. Hiervoor maken wij gebruik van
foto’s en video’s.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van beeldmateriaal waarop ik mogelijk te zien ben
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot Slot
Wil je graag nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder.

Je gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap
registreren we in onze ledenlijst en de administratieve applicatie van de NTTB. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van
toepassing. Op www.redstarsvenray.nl/privacy vind je het Privacy Statement en het Privacy beleid van TTV Red Stars Venray.
De voorwaarden Lidmaatschap van TTV Red Stars zijn op de volgende pagina te vinden.
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Voorwaarden Lidmaatschap TTV Red Stars
1. De contributie wordt per half jaar geïnd. (1 e halfjaar 1 januari tm. 30 juni / 2e halfjaar 1 juli tm. 31 december)
2. U verleent tot wederopzegging toestemming voor automatische incasso.
3. Red Stars heeft de verplichting aan de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) voor het afdragen van
bondscontributie. De bondscontributie wordt gelijktijdig met de contributie halfjaarlijks geïnd.
4. Competitie spelende leden dragen jaarlijks mee in de kosten. Deze kosten worden gelijktijdig geïnd met de
contributie, onder - competitie bijdrage –
5. Aan- en afmeldingen lopen uitsluitend schriftelijk via de secretaris. (secretaris@redstarsvenray.nl)
6. Red Stars hanteert een opzeggingstermijn van 4 weken vooraf aan de inning van de halfjaarlijkse contributie.
Restitutie van de geïnde contributie door afmelding, is in principe niet mogelijk.
7. Voor restitutie bij langdurige afwezigheid (blessures en of ziekte) hanteren wij een protocol. (Protocol restitutie
contributie bij langdurige afwezigheid)
8. Ieder jaar wordt contributie, competitie- en toernooi- bijdrage geïndexeerd en indien van toepassing aangepast.
9. Red Stars draait op vrijwilligers. In de ALV van 2012 is afgesproken dat ieder lid van 18 tot 65 jaar verplicht kan
worden gesteld voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Uiteraard zal dit geschieden in overleg.
10. Bij aanmelding ontvangt u tevens de informatiegids “Wegwijzer”
11. De gegevens zoals aangegeven in het aanmeldingsformulier, worden overgenomen in het ledenbestand van
onze vereniging in verband met informeren over alle reguliere verenigingsactiviteiten of het verenigingsnieuws.
12. De gegevens zoals aangegeven worden ter kennisname van de NTTB gebracht in verband met de aanmelding
als lid. U verklaart er mee bekend te zijn dat de NTTB de adresgegevens beschikbaar stelt voor
reclamemarketing en onderzoekactiviteiten. Ingeval van bezwaar dient dit aan de vereniging en aan de NTTB
kenbaar te worden gemaakt.

13. Red Stars regelt de privacy voor haar leden in een Privacy beleid. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR)
van toepassing. Op www.redstarsvenray.nl/privacy vind je het Privacy Statement en het Privacy beleid van TTV
Red Stars Venray.
14. Voor competitie- en toernooi- spelende leden hanteert Red Stars voorwaarden waarin de kosten en vergoedingen
vastliggen. Afgesproken vergoedingen worden met een declaratieformulier ingediend bij de penningmeester.
15. Het bestuur kan op gegronde reden leden weigeren, maar zal de statuten en de wetgeving respecteren.
16. Alleen het Bestuur kan van bovengenoemde voorwaarden afwijken.
Namens het Bestuur TTV Red Stars Venray

Adres: Zuidsingel 2a, 5802 EG Venray | Telefoon: 0478-583232 | Website: www.redstarsvenray.nl

