
 

 

Inschrijfformulier BC Olympia ’56 
 

Voornaam  ………………………………………………  

Achternaam  ……………………………………………… 

Straat en huisnummer ……………………………………………… 

Postcode   ………………………………………………  Mobiel   ……………………………………………… 

Woonplaats   ………………………………………………  Telefoon  ……………………………………………… 

Geboortedatum  ……… - ……… - ………………  E-mailadres 1  ……………………………………………… 

Geslacht  M / V     E-mailadres 2  ……………………………………………… 

Datum aanmelding  ……… - ……… - ………………  Eventueel bondsnr.  ……………………………………………… 

Spelersgroep   jeugd / competitiespeler / recreanten /sport overdag  
 

Indien minderjarig, contactgegevens ouder(s)/voogd: 

Telefoon ouder 1 ………………………………………………  Telefoon ouder 2 ……………………………………………… 

E-mailadres ouder 1 ………………………………………………  E-mailadres ouder 2 ……………………………………………… 
   

Wij zijn benieuwd hoe je bij BC Olympia’56 terecht bent gekomen. Via:   ……………………………………………… 

Mogen wij jou (of je ouders) in de toekomst benaderen voor vrijwilligerswerk?  Ja / Nee 

Zijn er bijzonderheden waarvan wij op de hoogte moeten zijn?                          Ja / Nee 

 
 
Handtekening (indien minderjarig handtekening ouder)     ……………………………………………… 
 

Uw gegevens worden verwerkt volgens onze privacyverklaring, welke te vinden is op www.bcolympia56.nl 

 

Incasso Machtiging 

Betaling van de contributie geschiedt maandelijks. Dit kan uitsluitend per automatische incasso. Ook voor alle extra 
activiteiten, die de club aanbiedt (kamp, competitie, extra trainingen, toernooien), is het uitsluitend mogelijk om per 
automatische incasso te betalen. Om deze reden dienen onderstaande gegevens ingevuld te worden. 
  

Ondergetekende verleent hierbij - tot wederopzegging - de machtiging aan BC Olympia’56, om van zijn/haar rekening de 
hierboven genoemde respectievelijke bedragen af te schrijven.   
 

Naam rekeninghouder   ……………………………………………… 

Woonplaats rekeninghouder  ……………………………………………… 

IBAN     ……………………………………………… 

Datum     ……… - ……… - ……………… 

 
 
Handtekening (rekeninghouder ) ……………………………………………… 
 

Opsturen naar: penningmeester@bcolympia56.nl  
of deponeren in de brievenbus van BC Olympia’56 naast kleedlokaal 1 
 

Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend.  
 

Het lidmaatschap van de vereniging kan per kwartaal opgezegd worden. Dit dient schriftelijk te gebeuren tenminste één maand 
voorafgaand aan het nieuwe kwartaal via het daarvoor bestemde afmeldformulier. Deze vindt u op de website van de vereniging of 
kunt u aan uw trainer vragen. Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. 



 

 

Toestemmingsverklaring inzake AVG 
 
 
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de vereniging verplicht uw  toestemming te 
vragen om uw gegevens te verwerken. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het goed functioneren en promoten 
van de vereniging. Denk hierbij aan informeren over de vereniging, (sport)activiteiten en dergelijke. Ook worden 
speelschema's, wedstrijduitslagen en soms foto's en filmpjes van leden op onze website en sociale media en in lokale 
kranten geplaatst. Uw gegevens worden niet aan commerciële partijen doorgegeven c.q. verkocht. 
 
Met dit formulier geef ik (verder: ondergetekende) BC Olympia '56 (verder: verenging) toestemming om gegevens over 
mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 
 Het versturen van algemene digitale berichten in whatsappgroepen.  

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke 
dienstverleners.  

 Publiceren van beeldmateriaal (foto’s en/of filmpjes) van mij op onze website en sociale media, in  een 
nieuwsbrief/-bericht en in lokale kranten. 

 Het versturen van berichten van derden, waaronder sponsoren. 

 Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een jubileum, reünie of bijzondere 
gebeurtenis. 

 
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 op elk 
moment intrekken.  
 
 
Naam: ……………………………………………………  Handtekening: 
 
 
 
Datum: …… - …… - …………    …………………………………………………… 
 
 
LET OP! In geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door 
een ouder of voogd ondertekend te worden.  
 
Naam ouder/voogd:     Handtekening ouder/voogd: 
 
 
 
……………………………………………………   …………………………………………………… 
 
 


