KONINKLIJKE LIERSE TURNKRING vzw
INSCHRIJVINGSFORMULIER SEIZOEN 2019-2020
BASISLIDGELD voor 1 seizoen ( september – juni )
- 18 jaar = € 100
+18 jaar = € 110,00
Extra discipline
€ 60.00
de
Vanaf 2 extra discipline
€ 30.00 (per extra discipline.)
de
Vanaf 3 Lid (onder zelfde dak) lidgeld € 50.00 (-18 j) € 55.00 (+18 j)
Uitpas (met tegemoetkoming)
lidgeld € 80.00 (-18 j) € 90.00 (+18 j)
IK VUL IN (Drukletters)

Naam………………………………………Voornaam………………………….
Geboortedatum…………………………………………..Nat………………….
Straat………………………………………………………Nr. ……………........
Gemeente…………………………………Postnr………………………………
Huistelefoon.……………………………………………………………………..
GSM gymnast……………………………………………………………………
E-mail gymnast …………………………………………………………………
(-18j) E-mail gezinshoofd……………………………….………………………
(-18j) E-mail ouder 2…………………………………………………………….
(-18j) GSM gezinshoofd…………………………………………………………
(-18j) GSM ouder 2………………………………………………………………
Eerste keer lid?
JA / NEEN ( omcirkel je keuze )
IK SCHRIJF IN
Naam Basisgroep
…………………….......

Lesdag
……………………………..

Naam Trainer
………………………………

IK SCHRIJF IN VOOR VOLGENDE EXTRA DISCIPLINE(S)
Discipline
Lesdag
Naam Trainer
…………………….......
…………………………….. ………………………………
…………………………
…………………………….. ………………………………
…………………………
…………………………….. ………………………………
Ik wens een verhoging van de waarborgen verzekering sportongevallen en betaal
hierbij de som van € 5 extra (zie boekje / website)
JA / NEEN ( Omcirkel je keuze )
IK BETAAL
Basisbedrag
Extra discipline(s)
Verhoogde waarborg
Totaal

€ …… + …… + …… =

€ …………...
€ ……………
€ ……………
€ ……………

Ik neem kennis van het feit dat er foto’s kunnen gemaakt worden van de gymnasten en ga akkoord
dat deze gebruikt worden voor op de website en/of publicaties van de club
Handtekening ………………………….

Datum ………………………

Privacyverklaring
Jullie werden vast ook overspoeld met mails van allerhande organisaties die vragen of ze jullie
persoonsgegevens mogen gebruiken/verwerken.
De oorzaak van al deze berichten is de nieuwe Europese privacy richtlijn GDPR (General Data Protection
Regulation).
Ook als sportvereniging ontsnappen wij niet aan deze regelgeving.
Daarom willen wij jullie inlichten over welke informatie wij over jullie (ouders en leden) verzamelen en bijhouden.
Wij noteren uw naam, voornaam, geboortedatum, het door U opgegeven adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Voor minderjarige leden ( - 18 jaar ) ook de naam, voornaam, geboorte datum, adres, e-mailadres en
telefoonnummer van de beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
Deze gegevens hebben we nodig om jullie in te schrijven, te verzekeren, uit te nodigen naar onze activiteiten of te
contacteren.
Indien U niet wenst dat we één van deze gegevens van U bewaren/gebruiken, laat het ons dan weten via de
voorzitter.
Tijdens het turnfeest of andere bijkomende activiteiten zoals o.a. het sinterklaasfeest maken wij foto’s die we
graag op onze website/brochure plaatsen. Als U of Uw ouders dit niet wensen, vragen we U dit te melden aan de
voorzitter.
Op onze website vinden jullie ook de uitgebreide privacy verklaring met bijlagen van de Gymfed terug.
Met sportieve groeten,
Frank Verelst
Voorzitter Kon. Lierse Turnkring
GSM 0476/59.14.28

Handtekening

Datum

……………………………………………

……………………………………

