BSV de Zuidvogels Ledenadministratie
Wouter Bollebakker
Mariastraat 30
1404 HN Bussum
Email: ledenadministratie@bsvzuidvogels.nl
AANMELDINGSFORMULIER BSV DE ZUIDVOGELS 2019
Naam en voorletters

: ……………………………………………….......

Roepnaam

: …………………………

Adres

: ……………………………………………………...

Postc./Plaats

: …………………………………….

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

Meldt zich aan voor

: Honkbal/Softbal/BeeBall/Recreant/Donateur/NietSpelend (keuze omcirkelen)

-

-

m/v

E-mail

:……………………………………………………………………………

Mobiel

: …………………………………………………………………………..

Samenvatting Privacyverklaring (Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?)
Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U heeft er als toekomstig lid of ouder van jeugdlid
recht op om te weten hoe wij als vereniging omgaan met uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zoals naam, adres, bankrekeningnummer en geboortedatum
De door u verstrekte gegevens leggen wij vast in onze ledenadministratie die wordt verzorgd door Sportlink.
Sportlink heeft al haar apps inmiddels voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens zijn in de Sportlink voorwaarden alle aspecten van een verplicht gestelde
zogenoemde bewerkersovereenkomst al opgenomen. Daarmee is gegarandeerd dat bovenstaande door u
verstrekte gegevens veilig worden opgeslagen en beheerd. Bij afmelding zal onze ledenadministrateur uw
gegevens uit de ledenadministratie verwijderen.
Naast de ledenadministratie hebben ook de bestuursleden en de wedstrijdsecretarissen de beschikking over
de gegevens. Zij gebruiken deze gegevens alleen voor het informeren van alle leden per mail (bccverzending), het innen van contributie of het faciliteren van trainingen en competitiewedstrijden. Zonder uw
schriftelijke toestemming vooraf verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden.
Website en social media
Op onze website kunnen van elk competitieteam ook de namen van onze spelers en speelsters en de daarbij
behorende foto’s worden gepubliceerd. Daarnaast zullen er regelmatig korte artikelen (zoals
wedstrijdverslagen) met daarbij behorende foto’s worden gepubliceerd. Deze artikelen en foto’s worden ook
geplaatst op onze Facebook-pagina.
Als u bezwaar heeft tegen de hierboven kort samengevatte privacyverklaring, verzoeken wij u contact op te
nemen met het bestuur (privacy@bsvzuidvogels.nl).
Zonder een tegenbericht van uw kant gaan wij er vooralsnog vanuit dat u door ondertekening op de
volgende bladzijde akkoord gaat met het delen van uw persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld.
HET BESTUUR van BSV DE ZUIDVOGELS

CONTRIBUTIE
De contributie voor spelende leden is afhankelijk van het geboortejaar en bedraagt voor geboortejaar:
2010 of later

2007, 2008 of 2009

2004, 2005 of 2006

1999, 2000, 2001,
2002 of 2003

1998 of eerder

€ 120,00

€ 175,00

€ 195,00

€ 220,00

€ 255,00

Leden die zowel honk- als softbal spelen betalen een toeslag van € 35,00 op hun contributie.
De contributie voor recreanten bedraagt € 80,00
De contributie voor niet-spelende leden en donateurs bedraagt € 35,00.
Indien uit één gezin of samenlevingsverband 2 spelende leden zijn ingeschreven wordt op de contributie voor het jongste
lid een reductie verleend van 10%.
Indien méér dan 2 spelende leden uit één gezin samenlevingsverband staan ingeschreven, wordt voor àlle spelende leden
een reductie van 10% toegepast.

BSV de Zuidvogels Ledenadministratie
Wouter Bollebakker
Mariastraat 30
1404 HN Bussum
Email: ledenadministratie@bsvzuidvogels.nl
Heeft u eerder honkbal en/of softbal gespeeld en zo ja wanneer?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ja/nee

Is aan alle (financiële) verplichtingen bij u vorige vereniging voldaan

ja/nee

Zijn er (medische) omstandigheden waarvan de club op de hoogte moet zijn
Toelichting indien ja
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ja/nee

MACHTIGING INCASSO
Hierbij machtig ik BSV de Zuidvogels te Huizen, de contributie via een automatische incasso te innen.
Plaats:
Naam:
IBAN nummer/rekeningnummer:
Datum:
Handtekening rekeninghouder:

Speler/speelster verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de
privacyverklaring, zoals op dit aanmeldingsformulier kort is verwoord1.
Plaats: …………………………………..

Datum: ……………………. Handtekening:……………………………………………

(voor minderjarigen dient een ouder/voogd mede te ondertekenen)

Naam ouder/vertegenwoordiger:

Handtekening:

……………………………………………..

…………………………………………………………….

1

De volledige privacyverklaring is te downloaden op de startpagina van onze website.

