Ledenadministratie h.v. C.V.O.
t.a.v. Manuela Cazemier
Ploegstede 19
8171 HB Vaassen
Tel.nr. 0578-574147
Ledenadministratie@hvcvo.nl

AANMELDINGSFORMULIER HANDBALVERENIGING C.V.O. TE VAASSEN.
Ondergetekende meldt hierbij aan als lid van handbalvereniging C.V.O. te Vaassen.

Ingangsdatum lidmaatschap
Naam en voorletter(s)
Roepnaam
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mail adres
IBAN nummer

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Aanmeldingsformulier inleveren met recente pasfoto(3 x 4cm) bij de ledenadministratie.
Privacyreglement CVO
U mag er vanuit gaan dat CVO met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met uw
persoonsgegevens omgaat. In ons privacyreglement staat beschreven welke
persoonsgegevens CVO verwerkt, voor welk doel, met wie deze gegevens worden
gedeeld en waarom. Tot slot staan ook de veiligheidsmaatregelen die we genomen
hebben om uw privacy te waarborgen beschreven. U vindt ons privacyreglement op onze
site www.hvcvo.nl

BASIS OPLEIDING SPELREGELS
Alle spelende leden van 17 jaar en ouder zijn verplicht om de Basis opleiding Spelregels
(BOS) van het NHV goed af te ronden. Nieuwe leden van 17 jaar en ouder hebben 1 jaar
de tijd om het BOS af te ronden.

BEELDMATERIAAL
Met de aanmelding geeft het lid toestemming aan CVO om beeldmateriaal van het lid te
gebruiken voor promotie- en opleidingsdoeleinden van handbalvereniging CVO. Indien u
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geen toestemming wilt verlenen dient u het onderstaande vakje aan te vinken. Uw keuze
is op elk gewenst moment herroepbaar.
□ ik geef handbalvereniging CVO géén toestemming beeldmateriaal van mij te gebruiken
voor promotie- en opleidingsdoeleinden.

NIEUWSBRIEF
Via onze maandelijkse digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van activiteiten
e.d. die door CVO worden gehouden of zijn gehouden. Indien u de nieuwsbrief niet wenst
te ontvangen dient u het onderstaande vakje aan te vinken. Uw keuze is op elk gewenst
moment herroepbaar.
□

ik wil geen digitale nieuwsbrief van handbalvereniging CVO ontvangen.

CONTRIBUTIE REGELING
*
*
*
*
*

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
Een eventuele verhoging gaat in per 1 oktober;
De (bonds)contributie wordt in kwartaal termijnen geïnd;
De bijdrage van het tenueplan wordt met de (bonds)contributie geïnd;
Gewijzigde (bonds)contributiebedragen worden in de digitale nieuwsbrief
vermeld;
Incasso vindt plaats in de 1e week van februari, mei, augustus en de 3e week van
december.

Bij niet tijdige opzegging ( vóór 1 juli van het lopende jaar) dient de gehele jaarcontributie
betaald te worden.

VERENIGINGSWERKZAAMHEDEN
Als we u vragen om iets te doen voor de vereniging, wat zou u dan willen doen?
(deze vraag geldt uiteraard ook voor ouders / verzorgers en leden vanaf de B-jeugd).
1 2

3 (1 lid 2 ouder/verzorger 3 jeugdlid )
Trainen van de jeugd (evt.bij toerbeurt of met meerdere personen)
Trainen van de senioren
Coachen jeugdteam (evt.bij toerbeurt of met meerdere personen)
Coachen seniorenteam
Commissiewerk (Bestuur /Jeugd /Kantine /Sponsor /ActiviteIten /Redactie )
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Scheidsrechter
Kantinediensten
Medewerking bij activiteiten
Onderhoud/kluswerkzaamheden

OVERIG
Wanneer er belangrijke zaken zijn die onze aandacht vragen, bijvoorbeeld een medische
indicatie, dan verzoeken wij u dit (schriftelijk) kenbaar te maken.
Op de verwerking van deze gegevens is ons privacybeleid van toepassing. Dit
privacybeleid kunt u vinden op onze website www.hvcvo.nl.

ONDERTEKENING
Met ondertekening van dit formulier meldt u het lid aan en gaat u akkoord met de
automatische contributie-inning ten laste van uw rekening.
Datum

:

Handtekening
(bij minderjarige leden
ouder/verzorger)

:

Wij hopen dat u/uw kind een plezierige tijd zal hebben bij handbalvereniging C.V.O.
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