
Nieuw lid van RPV de Baronie:

Dhr/Mevr Voorletters

Voornaam Achternaam

Adres Nr

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer Mobiel nummer

email-adres Geboortedatum

Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement van
RPV de Baronie: (omcirkel ter bevestiging) Ja

Ik geef mij op voor de (oefen)groep: (omcirkel uw keuze)

Bechterew
elke zaterdag 9.00 - 11.15 uur:
oefeningen in sportzaal en extra

verwarmd zwembad

Hydro 1
elke zaterdag 11.15 - 11.45 uur:

oefeningen in extra verwarmd
zwembad

Hydro 2
elke zaterdag 11.45 - 12.15 uur:

oefeningen in extra verwarmd
zwembad

Ik wil gefactureerd worden (en dus betalen): (omcirkel uw keuze)

per maand per kwartaal per jaar

Mijn betalingen geschieden d.m.v.: (omcirkel uw keuze)

Machtiging automatisch incasso: Overschrijving:

Er wordt € 5,00 per kwartaal
aan admi. kosten extra in

rekening gebracht.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
de Reuma Patiënten Vereniging “De Baronie” om het factuurbedrag af
te schrijven van bankrekening met IBAN nummer :

Uw IBAN nummer

Datum:

Naam:

Handtekening:



Ik heb eventueel interesse in de volgende functies: (omcirkel uw interesse,
meerdere keuzes mogelijk)

Bestuursfunctie
voorzitter, secretaris, penningmeester,

relatiebeheerder, bestuurslid

Commissiefunctie
Commissies worden gevormd om

bepaalde doelen/zaken te
organiseren/regelen

Internet
webmaster, SEO, Google voor

bedrijven, Social media

Groepscoördinator
Dé schakel tussen het bestuur en de

leden uit je groep.

Externe communicatie
informatie naar lokale kranten,
aanwezig zijn op beurzen en

jaarmarkten

Evenementen
jaarlijkse Familiedag, organisatie ALV,

Uitjes voor leden

Verklaring ingevolge de Algemene Verordening
Gegevensbescherming is:

Op onze website en andere mediakanalen worden foto’s getoond van de beweeggroepen, de familiedag,

het landelijk volleybaltoernooi en voorkomende andere activiteiten. Om foto’s te plaatsen conform de

AVG is uw expliciete toestemming nodig. Onderaan dit tekstblok wordt u dan ook verzocht hiervoor te

tekenen. U geeft daarmee het bestuur van RPV de Baronie toestemming om fotomateriaal te plaatsen

op de website en op andere mediakanalen. Denk er ook aan dat bij de jaarlijkse familiedag de

deelnemende introducés ook uitdrukkelijk toestemming dienen te geven.

Indien u onherkenbaar gefotografeerd wenst te worden voor de website en/of op andere mediakanalen

dan moet u dit vooraf aangeven. Onze huisfotograaf zal in ieder geval altijd vooraf aangeven dat er

foto’s zullen worden gemaakt. Dat is dan in voorkomend geval voor u het moment om even aan de kant

te gaan staan of u om te draaien, zodat u onherkenbaar bent.

Aan de deelnemers van de beweeggroepen worden per groep e-mailberichten,ledenlijsten dan wel

verjaardagslijsten verstuurd waarop namen en contactgegevens vermeld staan. De bedoeling hiervan is

het onderling (lotgenoten)-contact mogelijk te maken dan wel te bevorderen. Het bevorderen van

onderling contact is immers ook een doelstelling van onze vereniging volgens de statuten.

Ik ga ermee akkoord dat ik herkenbaar wordt gefotografeerd op foto’s
voor plaatsing op de website van de vereniging of voor publicatie op

andere mediakanalen: (omcirkel uw keuze)

Ja       Nee

Ik ga ermee akkoord dat mijn persoons- en contactgegevens binnen
mijn beweeggroep worden uitgewisseld: (omcirkel uw keuze) Ja       Nee

Datum:

Naam:

Handtekening:

Een privacyverklaring van onze vereniging is opgenomen in ons huishoudelijk reglement welke te

vinden is op www.rpvdebaronie.nl.

U kunt dit formulier:

- mailen naar: penningmeester@rpvdebaronie.nl
- opsturen naar Clausstraat 32, 4811 PV te Breda
- afgeven aan de secretaris


