
TAFELTENNIS en DYNAMIC TENNIS VERENIGING

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN

Dit formulier e-mailen naar secretaris-tafeltennis@sc-tgooi.nl of opsturen naar Paul Koopman, Vivaldipark 50, 1217 DW Hilversum

bij het invullen van de naam eerst de achternaam, dan voorletters en daarna evt. tussenvoegsels

                         Naam:   

                   Voornaam:   

Geboortedatum:   
aankruisen wat van toepassing is

Man Vrouw

Straatnaam+Huisnummer:   

Postcode:  Woonplaats:  

Telefoon vast:  Mobiel: 06 -  

E-mail adres:   
aankruisen wat verder van toepassing is

Geeft zich op als: X NTTB Basislid voor NTTB Duo-Competitie geldt een minimum leeftijd van 18 jaar

Tafeltennis: Duo-Competitie **)  Recreantengroep

Dynamic Tennis  Recreantengroep

Lid van NTTB vereniging:   uit:

(of lid geweest) vul andere vereniging in

Bondsnummer NTTB:   
aankruisen wat van toepassing is

Beoefent u nog andere sporten bij SC 't Gooi? Voetbal Tennis

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING (AVG - SC 't Gooi voldoet aan de huidige eisen van de privacy-wetgeving)

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 de website en de

verenigingsfacebookpagina plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Uw toestemming geldt alleen voor de aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevens-

verwerkingen vraagt de vereniging u opnieuw om toestemming. U mag uw toestemming op elk moment schriftelijk intrekken. Hiervoor

dient u een e-mail te sturen naar secretaris-tafeltennis@sc-tgooi.nl. SC 't Gooi zal nooit zonder uw expliciete toestemming 

uw naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging verstrekken om u te kunnen benaderen voor aanbiedingen en acties.

Toestemmingsverklaring: Ik geef de vereniging SC 't Gooi toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: *

 - Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners. 

 - Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website van SC t Gooi of FB SC 't Gooi - pagina

 - Het opnemen van mijn (team-) foto in het smoelenboek op de website, in het clubhuis of in de kantine

 - Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis

**) Indien u zich opgeeft voor de NTTB Duo-Competitie, dient u een aanvullend Instemmingsformulier in te vullen en bij te leveren

Ondergetekende verklaart de hierboven verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, kennis te hebben genomen van de

reglementen van de vereniging en zich met de inhoud ervan te verenigingen. Het lidmaatschap geldt altijd voor een heel verenigingsjaar.

Bovendien geeft ondergetekende toestemming om de gegevens op te nemen in de ledenadministratie van SC 't Gooi (ondergebracht bij

SPORT.LINK) en van de NTTB (zie ook de privacy verklaring van SPORT.LINK en van de NTTB) en is akkoord met het

betalen van het verschuldigde contributie. https://www.sportlink.nl/privacyverklaring https://www.nttb.nl/file/11299

Plaats:  Datum:

Handtekening:   

Leden verplichten zich bij wijziging van verstrekte gegevens of bij opzegging dit via een e-mail door te geven aan secretaris-tafeltennis@sc-tgooi.nl

formulier versie 20JAN2019

https://www.sportlink.nl/privacyverklaring
https://www.nttb.nl/file/11299

