INSCHRIJFFORMULIER TAFELTENNIS CLUB BEUNINGEN
Achternaam:…………………………………………………… Voorletters:………………………..
Voornaam:……………………………… Geboorte datum:………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………
Postcode:……………………Woonplaats:…………………………………......
Telefoon:……………………………… Mobiel:…………………………………..
lidmaatschapsnummer Ver van Senioren Beuningen:………………………..
Emailadres:………………………………………………………………………..
Emailadres ouder/voogd, indien van toepassing:……………………………………..
Beeldmateriaal: via onze website, social media kanalen en kranten 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 wel/geen* bezwaar tegen plaatsing van foto’s / video’s waarop ik mogelijk te zien ben.
*svp doorhalen wat niet van toepassing is
Contributie: TCB kent een kwartaal-contributie en betaling hiervan en van de NTTBtoeslagen (bij deelname competitie) vindt plaats dmv automatische incasso en wordt per
kwartaal geïnd; Opzegging van lidmaatschap kan dan uiterlijk in de maanden februari, mei,
augustus of november, voorafgaand aan het nieuwe kwartaal.
Gegevens ten behoeve van automatisch incasso:
IBAN rekeningnummer:………………………………………………………….....
Naam van de rekeninghouder:…………………………………………………..
Door ondertekening van dit formulier meldt u zichzelf of uw kind aan als lid van TCB en geeft
u toestemming aan TCB voor automatische incasso wegens te betalen contributie en NTTBtoeslagen.
Datum:……………………………………………………………………………...
Handtekening**:……………………………………………………………………..
**Bij minderjarigen is de handtekening door ouder/ verzorger/ voogd verplicht!!
Formulier inleveren bij:
Nicole Hubbers, secretaris TCB; Sprankel 36, 6641RV Beuningen
Of foto c.q. scan e-mailen naar Nicole Hubbers: hubbers.n@gmail.com
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk/e-mailbericht bij de secretaris te
geschieden, hierbij rekening houdende met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Opzegging van lidmaatschap kan dan ook uiterlijk in de maanden februari, mei, augustus of
november, voorafgaand aan het nieuwe kwartaal.
Het e-mail adres van de secretaris: hubbers.n@gmail.com
Je gegevens worden door TCB met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens ten behoeve van
het lidmaatschap registreren we in een digitaal ledenbestand en via de NTTB in een NTTB-bestand. Hierop is de
privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. De vereniging gebruikt het e-mailadres alleen om leden en ouders van
junioren op de hoogte te houden van clubnieuws en andere activiteiten. Zie voor privacyverklaring www.tcb-beuningen.nl

