Inschrijfformulier Zomerlidmaatschap VIJC (jeugd)
Mail dit formulier ingevuld en ondertekend naar de ledenadministratie: vijc.leden@outlook.com .

Ik geef mijn kind op als zomerlid van de VIJC
Dit betreft het volgende VIJC lidmaatschap1
o Pupil = leeftijd tot en met 12 jaar
o Junior = leeftijd 13 tot en met 18 jaar
Mijn kind mag deelnemen aan alle trainingen van de Vughtse IJsclub in de periode tussen 1 april en 30
september. Mijn kind heeft vooral belangstelling voor:
o Skeeleren
o Fietsen
o Bostraining
Contributie
o Ik betaal jaarlijks de bijbehorende lidmaatschapscontributie2

De gegevens van mijn kind zijn:
Naam (voornaam, familienaam):…………………...………………………………...…………....................................................
Adres:…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Postcode en Woonplaats:……………………………………………………………….…..…………………………………………………………
Geboortedatum (dag, maand, jaar): ……..-………-………
Geslacht: m / v / o
Tel.nummer:…………………………………………………...……………………………………………..……………………………………………..
06-nummer voor het ontvangen van berichten uit trainingsgroepen: ……………………………………………………………
E-mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief en informatie: ……………..………………………………..…………….
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In 2021-2022 bedraagt de contributie voor het zomerlidmaatschap €30,- voor Pupillen en €40,- voor junioren.
Dit is de helft van het normale lidmaatschap van de Vughtse IJsclub.
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Voor het innen van de contributie werkt de VIJC samen met NIKKI. Jaarlijks ontvangt elk VIJC lid een mail van
NIKKI met het verzoek om de contributie via I-Deal te voldoen. Dat kan in termijnen of in een keer.

Ik geef toestemming voor het gebruik van gegevens en beeldmateriaal3
o
o
o

Ik stem in met gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy
statement van de vereniging.
Ik stem in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en social media van de
vereniging.
Ik geef toestemming voor opname van mijn 06-nummer in Whats App groepen van de trainingen waar
mijn kind aan deel neemt.

Ondertekening ouder
Naam: …………………………..………………………………………. Plaats: …………………………………..………….……

Handtekening: ………………………….……………………………. Datum: ……………………………………..………….…
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Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen is het van belang dat wij van ieder lid kunnen aantonen dat
we daadwerkelijk toestemming hebben gekregen zijn/haar gegevens te verwerken en te gebruiken volgens de
in de privacy statement vermelde doelen (te vinden op onze website www.vughtseijsclub.nl onder ’over ons’).

