
   

Gymnastiekvereniging Apeldoorn 
              (lid van de KNGU) 

 
A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R 

 
Persoonlijke gegevens, alles (zo mogelijk) invullen. 

Geslacht man / vrouw *) Postcode en woonplaats ............................................................................... 

Initialen ................................................... Straat + nummer ............................................................................... 

Voornaam ................................................... Telefoonnummer ............................................................................... 

Achternaam ................................................... Mobiel nummer ................................................................................. 

Geboortedatum ................................................... E-mail **) ................................................................................. 

     
 
*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
**) Opgave van e-mail is belangrijk om op de hoogte te worden gehouden van alle relevante informatie zoals nieuws, aankondigingen, wijzigingen, 

besluiten etc. Met een opgave geeft u de vereniging automatisch toestemming dit e-mailadres te gebruiken voor deze doeleinden. 
 
Gegevens welke voor de leiding van belang kunnen zijn tijdens het geven van de lessen (b.v. ziekte of medicijngebruik) : 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Bij ouder/peutergym de gegevens van de begeleidende ouder hieronder invullen : 
Achternaam ...................................................... Geboortedatum ............................................................................ 

Voorletter(s) ...................................................... Geslacht man / vrouw *) 

Roepnaam ......................................................  
 

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de richtlijnen, voorschriften en privacybeleid voortkomend uit het lidmaatschap van 
GV NOVITAS en de aangesloten bond KNGU. I.v.m. het privacybeleid/AVG treft u de toestemmingsverklaring aan.   
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Novitas: www.novitas-apeldoorn.nl.  
 

Handtekening :  Indien het lid jonger dan 18 jaar is de handtekening van de ouder/verzorger 
verplicht : 

............................................................................................ .......................................................................................……....................... 
 
 BETALING 
NB: Het is enkel mogelijk om lid te worden van GV NOVITAS indien de hieronder vermelde machtiging volledig is ingevuld. 
Enige uitzondering hierop is wanneer de contributie wordt betaald door Stichting Leergeld. 
Niet of niet volledig ingevulde machtigingen worden NIET in behandeling genomen. 
 

 Machtiging ***) 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan GV NOVITAS om ieder kwartaal de contributie en ieder 
kwartaal de bondscontributie af te schrijven 

IBAN rekeningnummer ........................................................…………………………………………..……… 

Initialen en Naam, rekeninghouder             man / vrouw *) ........................................................…………………………………………..……… 

Adres en Woonplaats rekeninghouder (indien anders dan 
hierboven) 

................................................................……………...........................………….. 

Datum machtiging en handtekening rekeninghouder ................................................................................................................……… 
 

 De contributie wordt betaald door Stichting Leergeld ***) 
 
***) Aankruisen wat van toepassing is. 
 

S.V.P. HET VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIER INLEVEREN BIJ UW LEIDING. DUS: NIET RECHTSTREEKS TOESTUREN AAN DE 
LEDENADMINISTRATIE. 
 

In te vullen door de technische leiding : 
 
Naam leiding .................................................................... Ingangsdatum lidmaatschap ...................................................................... 
 
Lesnummer ………….…. en lesuur van  ......……….….....…  t/m  ..………...............… uur op ma / di / wo / do / vrij/ za 

 

http://www.novitas-apeldoorn.nl/


   

GYMNASTIEKVERENIGING 

 

   

 
Toestemmingsverklaring  

 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sport- en 

andere activiteiten, nieuws etc. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen, verslagen van optredens en soms ook 

foto’s en filmpjes van u c.q. uw minderjarige kind op onze website en/of op social media plaatsen of in de nieuwsbrief 

voor de leden vermelden. Met dit formulier vragen wij uw toestemming om uw gegevens c.q. de gegevens van uw 

minderjarige kind hiervoor te mogen gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik ……………………………………………………… de Gymnastiekvereniging Novitas, hierna te noemen GV 

Novitas) toestemming om gegevens over mij c.q. mijn minderjarige kind ……………………………………………….., 

geboortedatum ……………………………. te verwerken.  

 

Ik geef GV Novitas toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Maken van foto’s en/of filmpjes van mij of mijn minderjarige kind, ten behoeve van het verbeteren van de 

sportieve prestaties of voor promotionele/nieuwsdoeleinden.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij of mijn minderjarige kind op de website van GV 

Novitas, in nieuwsbrieven voor de leden en/of op social media. 

 Publiceren van bijvoorbeeld speelschema’s, wedstrijduitslagen, verslagen van wedstrijden/optredens van mij of 

mijn minderjarige kind op de website van GV Novitas, in nieuwsbrieven voor de leden en/of op social media.  

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 

bijzondere gebeurtenis.  

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor 

nieuwe gegevensverwerkingen vraagt GV Novitas mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken door dit te mailen naar: secretaris@novitas-apeldoorn.nl.  

 

Naam: …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum: ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Datum: ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

LET OP: Ingeval 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: ….……………………………………………………………………………………………………………………….…............ 
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