Aanmeldings Formulier : (Invullen in Blokletters)
Bewijs van Inschrijving
Naam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Geboorte Datum :
Telefoonnummer :
Emailadres :
Bankrekening nummer IBAN :
Heeft U een ICD : Ja / Nee
Heeft U een Peacemaker : Ja / Nee
Ooievaarspas nummer :
Bij ongeval waarschuwen :
Naam :
Telefoonnummer :
Voorkeur dag waarop u wil sporten :
Maandag :
Dinsdag :
Vrijdag :

16.00 - 17.00
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
16.00 - 17.00
Dag en tijd om cirkelen die voor U het beste uitkomt ?

Medicijn gebruik met hoeveel per dag :
01 :
02 :
03 :
04 :
05 :

06 :
07 :
08 :
09 :
10 :

* Door strepen wat niet van Toepassing Is :
Datum :
Plaats :

Handtekening :

Correspondentie adres, Harten 6, Jacob van Offwegenlaan 40a, 2282PD, Rijswijk KvKnr.273343393,
Bankrelatie ING Banknr. NL28INGB0005819613, De homepage van Harten 6, http://www.harten-zes.nl

2018 Model Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht (www.verenigingenrecht.nl)

TOESTEMMINGSVERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Ik geef toestemming aan Hartenzes om mijn persoonsgegevens te verwerken.
Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden:
Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven doelen en onder de genoemde
voorwaarden.
- De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens om de leden te informeren en eventueel een
factuur te sturen of een foto op de website van HartenZes te plaatsen.
- De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens tevens voor relatiebeheer en activiteiten om
het bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en
om u te informeren over onze activiteiten.
- De gegevens zijn noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen en zullen uitsluitend
daarvoor worden gebruikt.
- Als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor de genoemde doelen zal de vereniging de
gegevens niet langer bewaren, tenzij de gegevens op grond van de wet nog niet mogen
worden verwijderd.
- Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van mijn toestemming kan
gevolgen hebben voor de diensten die de vereniging mij kan verlenen.
- Ik geef toestemming aan de vereniging om de gegevens te verstrekken aan functionarissen
van de vereniging, van HartenZes (benoemen externe organisatie(s) waaraan gegevens
moeten worden verstrekt) en andere personen of organisaties die ook een rol hebben bij de
verwerking van de gegevens en daarom over deze gegevens moeten beschikken.
- Uitgebreide informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging is te lezen
op de website van de vereniging onder Privacyverklaring. Met deze toestemmingsverklaring
verklaar ik hiervan kennis genomen te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over het
verwerken van mijn persoonsgegevens door de vereniging.
Intrekken van mijn toestemming kan door een melding per e-mail aan: info@harten-zes.nl
o.v.v. naam en “intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens”.
Naam:

Handtekening:

Plaats en Datum:
Toelichting
Om persoonsgegevens te mogen verwerken is een wettelijk grondslag vereist. Dat kan bijvoorbeeld de uitvoering van een
overeenkomst met u zijn. Een andere wettelijke grondslag is het gerechtvaardigde belang van de vereniging om
persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast heeft de vereniging voor sommige activiteiten een wettelijke verplichting die
als geldige grondslag kan worden gebruikt.
Als deze genoemde grondslagen niet kunnen worden gebruikt zal de vereniging om toestemming moeten vragen. De persoon
van wie de vereniging persoonsgegevens verwerkt moet dan expliciete toestemming geven om de persoonsgegevens te mogen
verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens.

Informatie voor nieuwe leden (uitgave juli 2011)
Hartelijk welkom bij de Vereniging Hart trim club Harten 6 te Rijswijk. Onze vereniging is opgericht op 1 januari 2008 en heeft op
het ogenblik circa 46 leden. Deze leden sporten wekelijks op de maandag, dinsdag, vrijdag. De sporters zijn verdeeld over een
4-tal groepen; alle groepen zijn actief in de sportzaal. Dit alles gebeurt onder deskundige leiding van hiervoor opgeleide instructeurs
CCU verpleegkundige.
Nieuwe leden worden uitgenodigd om, voorafgaande aan een mogelijk lidmaatschap, tijdens een sportmiddag kennis te komen nemen
van onze activiteiten. Graag eerst aanmelden bij het secretariaat. Om deel te kunnen nemen aan de sport -activiteiten is
toestemming vereist van de behandelend specialist/arts. Het aanmeldingsformulier zal bij de kennismaking worden uitgereikt.

De locatie waar wij sporten is de van Zweedenzaal 40a 2283HR te Rijswijk.
Bestuur:
Voorzitter en
Secretaris : Maarten Spaans
Penningmeester : Willem van Dijk
Algemeen lid bestuur : Frans van der Spek

Contributie en Betaling
1. De contributie wordt per kwartaal betaald en bedraagt € 60,00 p/kw
2. De contributie voor het nieuwe kwartaal wordt in de eerste week van het nieuwe
kwartaal overgemaakt op Bankrelatie ING Bank nr. NL28 INGB 0005819613 - te 's_Gravenhage
3. Bij tussentijds vertrek wordt geen contributie terugbetaald.
4. Opzeggen van U lidmaatschap gebeurt ook per kwartaal dus let daar goed op !!!
5. Door ondertekening van het inschrijfformulier en Toestemmings verklaring geeft u aan met onze genoemde
voorwaarden accoord te gaan
Aanspreek en zaalmanager:
Maandag Zaalmanager Willem van Dijk
Groep 1 - 16.00 – 17.00 uur aanspreekpunt Willem van Dijk tel. 0630987903
Dinsdag Zaalmanager Willem van Dijk
Groep 1 - 15.30 – 16.30 uur aanspreekpunt Frans vd Spek
Groep 2 - 16.30 – 17.30 uur aanspreekpunt Willem van Dijk tel. 0630987903
Vrijdag Zaalmanager Willem van Dijk
Groep 1 - 16.00 - 17.00 aanspreekpunt Willem van Dijk tel. 0630987903
Op elke clubavond is er koffie en thee tegen betaling van
Koffie 0,50 en thee 0,25 per consumptie.
Roken is in van Zweeden zaal verboden
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