Koninklijke Gymnastiekvereniging “Arena”
Opgericht: 24 januari 1884

Koninklijk sinds 31 januari 1959

Formulier Kennismaking / Aanmelding
Voor de kennismaking c.q. aanmelding als lid is dit formulier beschikbaar. Het ingevulde formulier geeft
u af bij de leiding in de zaal. De leiding zorgt er voor dat het formulier bij de ledenadministratie terecht
komt.
Gegevens kind:
Voorletters

: ________ Voorvoegsel(s): _______ Familienaam : ________________________

Roepnaam

: ________________________________

Geboortedatum

: ______ - ______ - ______ .

Adresgegevens:
Adres

: ________________________________

Postcode

: ______________

Huisnummer : ___________

Woonplaats : __________________________________

Bereikbaarheid ouder(s)/verzorger(s):
Telefoon Vast

: __________ _______________

Telefoon Mobiel 1 : 06 - _____ _____ _____ _____

(______________________)

Telefoon Mobiel 2 : 06 - _____ _____ _____ _____

(______________________)

E-mailadres

: _____________________________________@________________________

Meldt hem/haar * aan :
voor het volgen van een tweetal proeflessen,
als lid van KGV Arena te Wolvega,

voor de activiteit:
Gymnastiek peuters ( 2 tot 4 jaar) en kleuters ( 4 tot 6 jaar)
maandag

16.45 – 17.30 uur

woensdag

15.45 – 16.30 uur

maandag

17.30 - 18.30 uur

donderdag

17.30 - 18.30 uur

vrijdag

16.30 - 17.30 uur

Turnen
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Sinds 25 mei 2018 geldt voor de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze vereniging legt uitsluitend de op dit formulier ingevulde gegevens vast. Daarnaast worden er foto’s
en video’s gemaakt bij de verschillende activiteiten die wij organiseren of waar wij actief zijn.
Bijvoorbeeld bij trainingen, wedstrijden, avond-4-daagse, clubkampioenschappen, uitvoering en
kampweekend.

De foto’s en/of video’s (met naam) kunnen wij via een aantal media publiceren:
-

op onze website

-

op social media

-

o

onze besloten pagina op Facebook

o

onze openbare pagina op Facebook

in de (plaatselijke) media (krant)

Indien u uw zoon/dochter aanmeldt als lid van onze vereniging kunt u hieronder aangeven of u onze
vereniging wel of niet toestemming geeft om foto’s/video’s waarop uw zoon/dochter te zien is, te
publiceren.

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Op de website van onze vereniging

Geen toestemming

Toestemming

Op de besloten pagina op Facebook

Geen toestemming

Toestemming

Op de openbare pagina op Facebook

Geen toestemming

Toestemming

In de (plaatselijke) media (krant)

Geen toestemming

Toestemming

Datum ____-_____-________

Naam ouder/verzorger 1

_____________________________

______________________________
(Handtekening)

Naam ouder/verzorger 2

_____________________________

______________________________
(Handtekening)
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