Winschoter Honk- en Softbalclub
De oudste honk- en softbalclub van Noord-Nederland
Opgericht 4 juli 1957

Aanmeldingsformulier
Ledenadministratie W.H.S.C.
Vuurdoornweg 40
9674KB Winschoten
Ledenadmin@whsc.nl
Persoonsgegevens
Naam

_______________________________

Roepnaam

_______________________________

Voorletters
Geboortedatum

______________
___ - ___ - _____

Geeft zich op als lid van W.H.S.C. voor*:
□ Beeball
□ Recreatief
□ Honkbal (competitie)
□ Niet-spelend

* Aankruisen wat van toepassing is.

Adres- en contactgegevens nieuw lid
Adres

__________________________

Postcode
Plaats

__________________________
__________________________

Telefoon
Mobiel
E-mail

__________________________
__________________________
__________________________

Bankgegevens
Rekeningnummer
bank

__________________

Alleen hiernaast tekenen indien de houder van
bovengenoemd bankrekeningnummer niet het lid of
zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger is.

□

→

Ten name van

_____________________

Handtekening
rekeninghouder _____________________

Graag tref ik een betalingsregeling met de penningmeester anders dan de reguliere
contributiebetaling per kwartaal.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per mei 2018 is de AVG van toepassing. De wet is van kracht op het privacybeleid voor alle
bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen, zo ook W.H.S.C. De vereniging
gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar leden en oud-leden. Verstrekking van deze
gegevens aan derden binnen of buiten de vereniging gebeurt uitsluitend indien dit wettelijk
verplicht is of overeenkomstig het huishoudelijk reglement van W.H.S.C. (indien van
toepassing).
Publicatie van foto’s op www.whsc.nl en haar social media
W.H.S.C. beschikt over de website www.whsc.nl en is actief op social media. Het
gebruik van foto’s waarop leden al dan niet herkenbaar zijn is van essentieel belang
voor een goede exposure en bekendheid. Foto’s zullen uitsluitend met de
bovengenoemde doelen gepubliceerd worden. Hieronder kunt u aangeven of u
akkoord gaat met de publicatie van foto’s waarop u al dan niet herkenbaar afgebeeld
bent. Wanneer u naderhand wenst dat een foto verwijderd wordt is dit uw goed recht.
Wij vragen u in dit geval de naam, locatie en publicatiedatum van de foto door te
geven via webmaster@whsc.nl. De foto zal dan op uw verzoek verwijderd worden.
□ Akkoord
□ Niet akkoord

* Aankruisen wat van toepassing is.

Ondertekening
Door dit formulier te ondertekenen gaat het lid of diens wettelijk vertegenwoordiger akkoord
met de informatie op dit formulier, de statuten van W.H.S.C. en het huishoudelijk reglement
van W.H.S.C.
Plaats
Naam lid / wettelijk
vertegenwoordiger

_________________
_________________

Datum
Handtekening

___ - ___ - _____
_____________________

