AANMELDINGSFORMULIER SENIOREN

(2018)

Hierbij geef ik mij op als lid van T.C. TOPSPIN / MBSOV, een afdeling van de MBSOV.
Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier en de verklaring op de achterzijde bevestig ik
akkoord te gaan met het gebruik van mijn foto en gegevens als omschreven op de achterzijde van dit
formulier.
(Gelieve de gevraagde informatie voor beide aanvragen met blokletters in te vullen)

Voornaam: ……………………… Achternaam + (Voorletters):………………………………(..….)
Postcode:………………Adres: ……………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………....... Geboortedatum:……./……/…………

Man/Vrouw*

Telefoonnummer Vast/Mobiel:………………………………………
KNLTB nummer:…………………………..
(indien bekend, nummer is niet vereniging gebonden

Emailadres:………………………………………

Speelsterkte: E…../D….
Beginner/Reeds eerder getennist*
( *Doorhalen wat niet van toepassing is.)

AANVRAAG LIDMAATSCHAP VAN DE MBSOV

U dient als gezin lid te zijn of te worden van de MBSOV ad € 24,- per jaar, waarbij inwonende
kinderen van 21 jaar en ouder gerekend worden als lid.







Bent u al lid van de MBSOV?
Werkzaam bij Defensie .......... ?
Welk bedrijf?
Peoplesoft (“V”) nummer:
Bankrekeningnummer (IBAN):

Ja / Nee *
Ja / Nee *
______________________________
______________________________
______________________________

U gaat hierbij akkoord dat de contributie voor de MBSOV via een incasso rond de maand
april automatisch wordt afgeschreven
Datum: ____/____/______Handtekening: _____________________________
Contributie:
Bij inschrijving dient de contributie ineens te worden voldaan, op IBAN rekeningnummer
NL08 ABNA 0587 5504 65 t.n.v. penningmeester T.C.Topspin onder vermelding: contributie van ……..(naam)
De contributie dient ieder jaar vóór 1 maart overgemaakt te worden naar bovenvermeld rekeningnummer.
Bij niet voldoen van de contributie zijn wij genoodzaakt deze vordering uit handen te geven aan een gerechtelijk
deurwaarder.
De meerkosten zijn dan voor uw rekening.
Opzegging:
Indien u niet vóór 1 december schriftelijk opzegt bij de ledenadministratie. loopt uw lidmaatschap automatisch
door naar het volgend jaar.
De opzegging kan ook via E-mail, info@topspin-mbsov.nl

Goed gelijkende

Datum:……./…… /……..

Handtekening:………………………………………….. of Pasfoto

U kunt dit formulier, met een goed gelijkende- / pasfoto van 35 x 45 mm, opsturen naar:
Ledenadministratie T.C.Topspin / MBSOV, Saturnus 3 1785DX Den Helder.
info@topspin-mbsov.nl
Voor verdere verenigingsinformatie verwijzen wij u graag naar www.topspin-mbsov.nl

35 x 45 mm
Gelieve de foto
niet met een
paperclip
of nietje te
bevestigen.

Aanmeldingsformulier SENIOREN 2018
Hierbij geef ik mij op als lid van T.C.TOPSPIN/MBSOV Den Helder een afdeling van de Marine
Bedrijf Sport- en Ontspannings Vereniging waarvan U ook lid dient te zijn of te worden.
De voorwaarden voor dat lidmaatschap zijn in een apart kader vermeld.
(Aanvraag lidmaatschap MBSOV).
Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga ik akkoord met het gebruik van mijn
persoonsgegevens, naam, voorletters achternaam, geboortedatum, man/vrouw, adres,
postcode telefoonnummer (vast/mobiel) en emailadres voor registratie in het ledenbestand van
de vereniging, het aanvragen van het lidmaatschap van de KNLTB (tennisbond) waarvoor een
goed gelijkende foto, op pasfoto formaat, nodig is. Deze foto wordt na digitalisering geplaatst op
de tennispas van de KNLTB. Na ontvangst van de tennispas wordt de originele foto en het
aanmeldingsformulier gedurende 2 jaar gearchiveerd door de ledenadministratie.
Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt. Binnen de club kunnen uw
gegevens door het bestuur en gemachtigde leden, verwerkt in een ledenlijst, gebruikt worden
voor communicatie doeleinden naar de leden toe, het organiseren van toernooien en
competities. In het clubgebouw is een ledenlijst aanwezig voor het bereiken van partners in
geval van calamiteiten en het kunnen bereiken van mogelijke invallers voor tennispartijen.
Tijdens toernooien en competities kunnen er foto’s van partijen, spelers en op het tennispark
genomen worden. Mocht u hier tegen bezwaar hebben dan kunt dat op dit formulier vermelden.
Met de verkregen persoonsgegevens zal zorgvuldig worden omgegaan binnen de club en zal
het bestuur van de tennisvereniging Topspin/MBSOV handelen volgens de eisen gesteld in de
AVG, Algemene Verordening Gegevens bescherming.
Mochten er punten zijn waarmee u niet akkoord kunt gaan dan kunt u dat hier vermelden
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Datum………………………………. Naam……………………………………..
Handtekening………………………….
Het inschrijfformulier op de achterzijde dient volledig te worden ingevuld en voorzien van een
goed gelijkend foto te worden opgestuurd naar:
Ledenadministratie T.C. Topspin/MBSOV,
Saturnus 3
1785 DX Den Helder
of naar:


info@topspin-mbsov.nl

