AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
De inschrijfkosten bedragen € 10,- éénmalig. Voor jeugdleden tot 18
jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.
* Doorhalen

wat niet van toepassing is

Voorletters en naam
Roepnaam
Beroep
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum

Telefoon

Telefoon mobiel

E-mail

Naam paard/pony*

Rijdend lid ponyclub/Rijdend lid rijvereniging/ rijdend lid puppy /Voltige*

Ontvangst manege sleutel t.b.v. € 50,- borg: Ja / Nee
Ondergetekende stelt zich beschikbaar voor vrijwilligerswerk zoals hulp bij indoor concoursen, het jaarlijkse outdoor concours
(verplicht), de jaarlijkse oliebollenactie (verplicht) en andere activiteiten. Totaal zijn dat max. 6 diensten per jaar.
De contributie voor de ponyclub bedraagt voor het jaar 2020:
€ 312,- /jaar ofwel € 26,00 /maand
De contributie voor de rijvereniging bedraagt voor het jaar 2020:
€ 330,- /jaar ofwel € 27,50 /maand
De contributie voor het puppy lidmaatschap voor het jaar 2020:
€ 156,- /jaar ofwel € 13,00 /maand
De contributie voor de KNHS voor het jaar 2020(verplicht bij een rijdend lidmaatschap):
€ 25,75 /jaar
De contributie voor de voltige bedraagt voor het jaar 2020:
€ 270,-/jaar ofwel € 22,50 /maand
De contributie voor een startkaartlid bedraagt voor het jaar 2020:
€ 100,-/jaar
PSV De Oortveldruiters alsmede de instructeurs en vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of
letsel tijdens lessen, transport of wedstrijden, dit geldt zowel voor ruiter/amazone als paard/pony alsmede voor
bezittingen.
De opzegtermijn is 2 maanden
Datum

Handtekening

BIC
maandelijks af te schrijven wegens contributie, KNHS-gelden, eventuele startgelden en andere overeengekomen verenigingsbedragen.
Indien de tenaamstelling van de rekening afwijkend is, vul dan onderstaand de NAW-gegevens in:
Naam

Adres
PC/Plaats

Datum

Handtekening

Ingangsdatum 1e les

verwerkt op
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Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan PSV De Oortveldruiters om met
ingang van heden bedragen van IBAN:
IBAN

PSV De Oortveldruiters
Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en
aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op social media, apps,
internet en in krantenartikelen plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik

(verder: ondergetekende) PSV De Oortveldruiters

(verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:



Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op social media, internet of in krantenartikelen.



Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek/ wall of fame:
.Op de website
.Op social media
.In de kantine



Mijn naam en telefoonnummer voor verenigingsgerichte activiteiten beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen
benaderen



Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.



Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam
Geboortedatum
Datum

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of
voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd
Handtekening ouder/voogd
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Handtekening

