LET OP: dit inschrijfformulier gelijktijdig met formulier
Toestemming Beeldmateriaal inleveren.

Inschrijfformulier

(a.u.b. duidelijk invullen)

Met ingang van : ___ - ___ - 2020 word ik lid.
Ondergetekende meldt zich aan als lid van Atletiekvereniging NEA Volharding en verklaart al zijn of haar verplichtingen
jegens de vereniging, zoals deze staan vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement te zullen nakomen.
Statuten en huishoudelijk reglement staan op de website: www.avnea.nl.

Naam

:______________________________ (voorletters en achternaam)

Roepnaam

:

Geslacht

Adres

:

Geboortedatum:

Postcode

:

Telefoon

:

:

M/V *

Woonplaats :
E-mail adres:

Deze vraag alleen invullen als u 20 jaar of ouder bent:

Wedstrijdlid: JA / NEE * (*=doorstrepen wat niet van
toepassing is)

Nea-contributie: www.avnea.nl
Atletiekunie-contributie: www.atletiek.nl
Ledentaakbijdrage: € 50,00 per jaar.
Eenmalige inschrijfkosten: € 14.00
De kosten verbonden aan mijn lidmaatschap worden geïnd door middel van een automatische incasso. Ik ben
bekend met het feit dat, indien ik niet akkoord ga met een afschrijving, ik binnen 50 dagen mijn bank opdracht
kan geven het bedrag terug te laten boeken.
Neem a.u.b. dan eerst contact op met de ledenadministratie: ledenadministratie@avnea.nl.
Het inschrijfgeld voor externe wedstrijden voor pupillen wordt geïnd door middel van een automatische incasso.
IBAN nr.(18 tekens)
t.n.v.

Plaats

___________________________________

______________________________________________

Datum

Handtekening rekeninghouder

(voor kinderen t/m 17 jaar is de handtekening van ouder of voogd verplicht)

inschrijfform LG 12-2019docx

Dit formulier is geldig t/m 31-12-2020

Toestemmingsformulier beeldmateriaal - nieuwe leden
Hierbij verklaart ondergetekende, dat er WEL / GEEN * beeldmateriaal (foto's en video's) door AV NEA
Volharding gebruikt mag worden in de (digitale) nieuwsbrieven, op het internet en de sociale media.
* doorhalen wat NIET van toepassing is.

Datum:

….....................................................

Naam atleet:

….....................................................

Geboortedatum:

….....................................................

Handtekening atleet (vanaf 16 jaar): …..…..............................................

LET OP: indien de atleet op het moment van tekenen jonger dan 16 jaar is, dan dient dit formulier door één
ouder/verzorger ondertekend te worden:

Naam ouder/verzorger:

….....................................................

Handtekening ouder/verzorger:

….....................................................

DIT FORMULIER GELIJKTIJDIG INLEVEREN MET HET INSCHRIJFFORMULIER.
Pas dan kan de inschrijving verwerkt worden.

Toelichting Toestemmingsformulier beeldmateriaal.
Sinds de invoering van de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hebben wij als vereniging
toestemming nodig van elke atleet (of van één ouder/verzorger) voor het plaatsen van beeldmateriaal in de (digitale)
nieuwsbrieven en op de website en de sociale media.
Dit beeldmateriaal willen we gebruiken om te laten zien waar we als vereniging mee bezig zijn, zoals wedstrijden,
speciale oefeningen tijdens de trainingen, pupillenweekend, wok of bowlen, cross- of duintrainingen.
Natuurlijk zullen we zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en zullen we geen beeldmateriaal plaatsen waardoor
iemand schade kan ondervinden.
Met dit formulier geeft u in één keer uw keuze voor de hele periode dat u lid bent van AV NEA Volharding (NEA).
Bent u jonger dan 16 jaar, dan maakt één wettelijke vertegenwoordiger (ouder/verzorger) de keuze. Bij het bereiken
van de leeftijd van 16 jaar, vervalt de gemaakte keuze van de wettelijke vertegenwoordiger en zal de atleet zelf het
toestemmingsformulier moeten ondertekenen.
Toestemming geven door één ouder of verzorger.
Tot 16 jaar beslist de wettelijke vertegenwoordiger over de privacy. De wet gaat er vanuit dat wij mogen vertrouwen
op de mededeling van één ouder/verzorger. We vragen om het toestemmingsformulier door één ouder/verzorger te
laten tekenen, als de atleet bij het ondertekenen jonger dan 16 jaar is. Natuurlijk staat het u vrij om beiden het
formulier te ondertekenen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons, of in opdracht van NEA gemaakt wordt. Het kan
voorkomen dat andere atleten en/of omstanders beeldmateriaal maken tijdens NEA activiteiten. NEA heeft hier geen
invloed op, maar we gaan ervan uit dat de makers van het beeldmateriaal, waar ook anderen op staan, ook
terughoudend zullen zijn met het plaatsen van dat beeldmateriaal op internet en sociale media.
Wilt u de keuze samen met uw zoon/dochter bespreken? Door uw keuze te bespreken weet uw kind ook zelf
waarom het gebruik van beeldmateriaal wel of niet mag.
Als we beeldmateriaal maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld een stageverslag, dan zullen we u hier apart
over informeren en zo nodig toestemming vragen.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op uw keuze. Dit kunt u kenbaar maken door een nieuw toestemmingsformulier
in te vullen en dit ondertekend naar de ledenadministratie te sturen, op papier of gescand per mail.
Indien u hierover vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Met vriendelijke groet,
bestuur AV NEA Volharding

