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Inschrijfformulier K.F. Wêz Wis Tsjom 
 
Hierbij geef ik mij op als lid van de Keatsferiening “Wêz Wis Tsjom”. Er wordt dan ook 
verwacht dat ik (of een van m’n ouders) een vrijwilligerstaak uitvoert. Het document kan 
ingeleverd worden bij Wilco Atsma of ingescand via de mail worden gestuurd naar 
kaatsen@tsjom.nl 
Bij het inschrijven ben ik akkoord met de privacy statement zoals deze op de website 
(www.kfwezwis.nl) vermeld staat. 
 
Voornaam:    ______________________________________________ 
Achternaam:    ______________________________________________ 
Adres:     ______________________________________________ 
Postcode/Woonplaats:   ______________________________________________ 
Tel. nummer:   ______________________________________________ 
Geboortedatum:   ______________________________________________ 
E-mailadres:    ______________________________________________ 
Datum:     ______________________________________________ 
Handtekening*:   ______________________________________________ 
(*indien lid nog geen 18 jaar is, dan handtekening van een ouder) 
 
Contributie jeugd     € 20,00 (dit is incl. competitie & training) 
Contributie junioren/senioren/dames €  26,00 (dit is incl. competitie & training) 
Indien er een contributieverhoging is bij de afdracht naar de KNKB wordt het contributiebedrag 
automatisch verhoogd met hetzelfde bedrag. 
 
Voor machtiging ter betaling van de contributiegelden onderstaande volledig invullen en 
ondertekenen: 
Ondergetekende:   ______________________________________________ 
 
Houder van IBAN nummer:   ___________________________________ verleent hierbij 
toestemming om de contributie, competitiekaatsen, trainingen jaarlijks automatisch af te 
schrijven. 
 
Bij het NIET machtigen van de K.F. “Wêz Wis Tsjom” wordt € 2,50 euro extra berekend. 
Opzeggen dient schriftelijk plaats te vinden voor 1 januari bij het secretariaat. Te laat 
opzeggen betekent een jaar extra contributie verschuldigd. 
 
Handtekening rekeninghouder / ouder / verzorger *: 
_______________________________________ * doorhalen wat NIET van toepassing is  

http://www.tsjom.nl/verenigingen/kfwezwistsjom/welkom-kfwezwisstjom.htm
mailto:kaatsen@tsjom.nl
file:///C:/Users/Sietze/Downloads/www.kfwezwis.nl
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Toestemmingsverklaring  
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor het 
goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging en haar 
activiteiten. Ook willen we uitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website, Social 

Media en binnen onze whatsapp groepen plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om 
ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik 

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

vereniging K.F. Wêz-Wis Tsjom toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste 

gegevensverwerkingen: 

 

• Het verwerken van persoonsgegevens zoals omschreven in het privacy statement op de 
verenigingswebsite. 

• Het publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op de verenigingswebsite. 

• Het publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op Social Media. 

• Het gebruiken van mijn mailadres voor het versturen van informatieve e-mails over de 
activiteiten van de vereniging.  

 

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

en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om 

toestemming. 

 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
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 
 

http://www.tsjom.nl/verenigingen/kfwezwistsjom/welkom-kfwezwisstjom.htm

