INSCHRIJFFORMULIER CV DE DIJKVELDERS
Wat leuk dat je volwaardig lid, aspirant-lid, dansgarde-lid of donateur wordt bij CV de Dijkvelders.
De ledenadministratie zal er zorg voor dragen dat je ingeschreven wordt bij onze vereniging.

Volwaardig lid / aspirantlid (16-24 jaar) / dansgardelid / donateur (doorhalen wat
niet van toepassing is)

In het huishoudelijk reglement zijn alle details, kosten voor de verschillende lidmaatschappen en
afspraken aangegeven. zie hiervoor www.dijkvelders.nl

Jouw gegevens
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van CV de
Dijkvelders.
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Telefoon:

Gegevens
verbergen?

Mobiel:

Ja / Nee**

E-mailadres*:

Geslacht:

Man / Vrouw**

Geboortedatum*:

*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
** Doorhalen wat niet van toepassing is; wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de
ledenlijst mag gebruiken. Alleen personen binnen de vereniging die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de
penningmeester, bestuur en de ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens. Indien u niet
aangeeft of gegevens verborgen moeten zijn, gaan wij ervan uit dat deze zichtbaar mogen zijn.

Zie het vervolg op de achterkant

Beeldmateriaal
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten
van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.

Privacy beleid CV de Dijkvelders
Hierbij verklaar ik het privacy beleid van CV de Dijkvelders te hebben ontvangen en akkoord
te gaan met de inhoud daarvan.
Datum:

Naam:

Handtekening:

Indien jonger dan 16 jaar, dan dient ouder/voogd mee te ondertekenen:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Invullen door bestuur
Lidmaatschap in gegaan per:
(datum)
Te ontvangen bij (aspirant) lidmaatschap of dansgarde lidmaatschap:

Huishoudelijk reglement en statuten voor (aspirant) leden

Huishoudelijk reglement Dansgarde voor Dansgarde leden

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij CV de Dijkvelders!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie:
secretariaat@dijkvelders.nl

