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INSCHRIJFFORMULIER LIDMAADSCHAP   
 
ACHTERNAAM  ………………………………………………………………….………. 
 
VOORNAMEN  …………………………………………………………………………… 
 
ROEPNAAM:  …………………………………………………………………………… 
    
STRAAT + HUISNUMMER………………………………………………………………………… 
 
POSTCODE  …………………………………………………………………………… 
 
WOONPLAATS  …………………………………………………………………………… 
  
GEBOORTE DATUM …………………………………………………………………………… 
 
TELEFOONNUMMER …………………………………………………………………………… 
 
E-MAIL   …………………………………………………………………………… 
 
MEDISCHE OMSTANDIGHEDEN: ……………………………………………………………. 
(u moet zelf bepalen of deze informatie voor het bestuur belangrijk is of niet) 

 
Wenst lid te worden van TTV Elsloo per………………………………………………………… 
 
Type inschrijving: O  jeugd recreatief   O senior recreatief (op 1 januari => 18 jaar)  
 
Betaling via automatische incasso: JA / NEE    
Zo ja, dan ontvangt u later een machtigingsbrief hiervoor. Daar hoeft u ook pas uw IBAN nummer te noteren) 

 
Afmelden als lid dient schriftelijk (per mail) te geschieden. Uitschrijving vindt plaats op de eerste dag 
van de nieuwe maand. U kunt maandelijks opzeggen. 
 
 
Datum inlevering formulier    HANDTEKENING (bij jeugdleden een der ouders/verzorgers) 

 

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

➔ Dit formulier graag inleveren bij de trainer of secretaris. 
➔ Ook het privacy formulier dient u tegelijk met dit formulier in te leveren anders is uw 

inschrijving niet geldig. 
➔ Deze gegevens zullen gebruikt worden conform onze privacy policy. Deze is in te zien in de 

kantine. 
 
Inschrijving ledenadministratie(NAS) door secretaris per…………………………………………    
Penningmeester (automatische Incasso) verwerkt op………………………………… 

http://www.ttvelsloo72.nl/


 
TTV ELSLOO ’72      PRIVACY 
Opgericht 1972. K.v.K. nr. 40187228 
Erkend door de afdeling Limburg van de NTTB 
Voorzitter: Jos Verboort 
 
 
 
 

Toestemming opslaan en gebruik gegevens (AVG) 
 

 
Bij deze verleent ……………………………………………………....(voor- en achternaam), (toekomstig) lid van 

 
Tafeltennisvereniging Elsloo’72 gevestigd te Elsloo, 
 
toestemming aan het bestuur van TTV Elsloo’72 tot het opslaan van de naam, telefoon-, 
bankrekeningnummer en emailgegevens van de boven genoemde persoon ten behoeve van het 
vervaardigen van een lijst van clubleden en het melden van persoonsgegevens bij toernooien en 
wedstrijden binnen en buiten de club. 
 
Indien het lidmaatschap van de boven genoemde persoon ophoud te bestaan, worden deze 
gegevens direct vernietigd. 

 
Tijdens het lidmaatschap heeft u altijd de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen. 

 
Door ondertekening als lid geef ik toestemming voor: 

- club gerelateerde foto’s en video’s waarop/waarin ik te zien ben, te plaatsen op 
Facebook, clubwebsite en voor interne publicatie in het verenigingsgebouw. 

- mijn voor- en achternaam naam te benoemen in teksten op de clubwebsite. 
- mijn telefoonnummer voor communicatieve doeleinden te gebruiken zoals WhatsApp. 

 
Voor meer uitgebreide informatie over uw privacy waarborging verwijs ik u naar ons Privacy Policy. 
Deze ligt voor u ter inzage in de kantine. 
 
 
Gelezen en Akkoord, 
 
Naam: ___________________________ 
 
Plaats:___________________________   
 
Datum:___________________________ 
 
Handtekening (door ouder(s)/verzorger(s) indien - 16 jaar): 

 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Gaat u niet akkoord, dan graag op de achterzijde van dit document de reden vermelden. Het bestuur neemt dan 
contact met u op om dit te bespreken en een oplossing te zoeken. 

 


