Judo Club Zwijndrecht vzw
Dojo : Gemeentelijke sporthal "Den Draver", Fortlaan 10
Maatschappelijke zetel : Dorp West 74
2070 Zwijndrecht
3. DEFINITIEVE INSCHRIJVING (SECRETARIAAT)
Datum :

/

/

Laatste initiatie :

/

/

Naam :
Voornaam :
Lidgeld & Verz. :

117,00 EUR (tot en met 12 jaar)
137,00 EUR (ouder dan 12 jaar)

79,00 EUR (Vanaf 3de gezinslid)
89,00 EUR (Vanaf 3de gezinslid)

2. INITIATIE / INSCHRIJVING (SECRETARIAAT)
Naam :
Voornaam :
Straat + nr :
Postcode :
Gemeente :
Geboortedatum :

/

Geslacht :

/
Nationaliteit :

Tel./GSM 1 :

Tel./GSM 2 :

E-mail 1 :
E-mail 2 :
Z-Pas nr. :
Initiatie data (dd/mm/jjjj) :

(1)

/

/

(2)

/

/

(3)

/

/

(4)

/

/

Gegevensbescherming :
Judo Club Zwijndrecht vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan
om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op onze website kan je onze privacy
verklaring raadplegen.
Om uw lidmaatschap (initiërend lid en/of effectief lid) bij Judo Club Zwijndrecht vzw te kunnen beheren dienen wij te beschikken
over de persoonsgegevens hierboven vermeld. Deze gegevens zullen worden behandeld volgens de GDPR (AVG) richtlijnen. Wij
benadrukken dat deze gegevens NIET zullen worden overgemaakt aan derden, tenzij wettelijk verplicht of ten behoeve van
politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Het e-mail adres zal door Judo Club Zwijndrecht vzw worden gebruikt niet alleen voor het beheer van uw lidmaadschap (bijv.
meldingen en herinneringen voor het betalen van lidgelden) maar tevens voor algemene communicatie (bijv. examens, speciale
trainingen, afwijkende trainingsuren tijdens vakanties, stages, ...). Beeld- en videomateriaal zal door Judo Club Zwijndrecht vzw
enkel beperkt worden gebruikt voor sfeerbeelden.

o Ik verklaar mij akkoord voor het gebruik van mijn persoonsgegevens door Judo Club Zwijndrecht vzw zoals hierboven vermeld.
Handtekening :

Via welke weg kent u onze club ?

Website
Familie, vrienden en kennissen
Sociale media
School
Andere : ______________________________________
1. INITIATIE (LID)

Naam :
Voornaam :
Initiatie data (dd/mm/jjjj) :

(1)

/

/

(2)

/

/

(3)

/

/

(4)

/

/

