
Inschrijfformulier  
TTV Almeerspin

(email naar: secretaris@almeerspin.nl) 

Naam :  .……….......................................... Voorletter : ......................

Roepnaam :  .………..........................................

Geboortedatum :  .………..........................................

Adres : .………..........................................

Postcode  : .……….................. Woonplaats :  .……….........................

Telefoon :  .………..........................................

GSM :  .………..........................................

E-mail :  .………..........................................

Inschrijfdatum :  .………..........................................

Ondergetekende verklaart zich hiermee te zullen houden aan de statuten, het huishoudelijk- & 
privacyreglement van de vereniging. (documenten zijn op te vragen bij het secretariaat Almeerspin) 

Handtekening :  .................…………………….         
(Voor minderjarigen (nog geen 18 jaar) tekent ouder of voogd)

Toestemmingverklaring (privacyreglement) 
Hierbij ga ik akkoord met of geef ik ttv Almeerspin toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevens-
verwerkingen:  

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze openbare website en sociale media; 

Publiceren van mijn wedstrijduitslagen in NAS / TT App (de openbare competitiemodule vd NTTB).                            

(Deze gegevens worden mogelijk wel zelfstandig door de bond gepubliceerd. Onze  vereniging heeft hierin geen invloed op);

Publiceren van bijvoorbeeld mijn wedstrijduitslagen of speelschema´s op onze openbare website en sociale media. 
(Deze gegevens worden mogelijk wel zelfstandig door de bond gepubliceerd. Onze vereniging heeft hierin geen invloed op)

Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke 
dienstverleners (denk aan externe toernooien).

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag 
mijn toestemming van privacy op elk moment intrekken. 

Met onderstaande handtekening machtigt u, tot wederopzegging, de TTV Almeerspin om halfjaarlijks 
verenigingscontributie en bondsgeld van uw bank/girorekening af te laten schrijven. 

Het afgeschreven bedrag kan binnen 30 dagen worden gestorneerd. Intrekking van de machtiging kan uitsluitend 
schriftelijk en ondertekend, of per e-mail (penningmeester@almeerspin.nl). Na opzegging van het lidmaatschap 
wordt de afgegeven machtiging automatisch stopgezet nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan. 
Lidmaatschap is altijd voor minimaal een half jaar waarbij dan ook altijd voor dat betreffende half jaar de 
verenigingscontributie en bondsbijdrage verschuldigd blijft. 

IBAN Bankrekening nummer : ……………..………………………………………………. 

Naam en voorletter(s) rekeninghouder  : ……………..………………………………………………. 

Handtekening (Handtekening rekeninghouder) : .........................……………………………………………………  


