Afmeldingsformulier handbal
Omni-sportvereniging Vlug & Lenig
Postbus 251, 6160 AG Geleen
Rabobank: NL64 RABO 0130575550
Naam

Roepnaam

Lidnummer

Geboorte datum

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel

Email
IBAN Bankrekeningnummer

Op naam van

Mobiel ouder/verzorger 1

Mobiel ouder/verzorger 2

Email ouder/verzorger 1

Email ouder/verzorger 2

(indien van toepassing)

(indien van toepassing)

Speler van het team
Naam van de trainer en coach
Reden van afmelding (graag invullen i.v.m. mogelijke verbeterpunten voor onze vereniging)

Dit formulier ondertekenen en inleveren bij:
Ledenadministratie V & L
Els Spronk
Jonasstraat 23, 6165 AM GELEEN
Voor meer informatie: Ledenadministratie 06 - 53 42 33 01 of info@venlhandbal.nl
Bij afmelding dient u rekening te houden met:
 het huisreglement zoals vermeld op onze website www.venlhandbal.nl
 onze privacyverklaring zoals vermeld op onze website www.wijzijnvenl.nl
 als lid van V&L is men verplicht tenminste tot het einde van het lopende
handbalseizoen contributie te betalen.
 afmelden kan volgens de statuten alleen in de maand juni (einde van het
verenigingsjaar). Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
 indien u vragen heeft over de contributie, neemt u dan contact op met de
penningmeester.

Privacy
Privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn erg belangrijk voor ons. Bij Vlug
en Lenig willen we ervoor zorgen dat u controle hebt over uw persoonlijke gegevens,
welke gegevens wij van u hebben, verzamelen en gebruiken. Kijk voor meer informatie
over het huisreglement en de privacyverklaring op onze website www.wijzijnvenl.nl
De ledenadministratie en secretaris van V&L zien er op toe dat na 2 jaar uw gegevens
worden vernietigd. Voor een reünie en jubileumfeesten willen we graag een archief
aanleggen. Daarvoor zullen we uw persoonsgegevens max. 15 jaar bewaren maar op dit
afmeldformulier zullen we u als vertrekkend lid de mogelijkheid geven om aan te geven
of we uw persoonsgegevens mogen bewaren of moeten vernietigen.
De persoonsgegevens die we opslaan in een archief zullen alleen de NAWGTE zijn
(N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, G = Geslacht, T = Telefoon, E = e-mailadres),
verder geen medische gegevens, bankgegevens of bijzondere persoonsgegevens
Mijn keuze:
o Ja, mijn gegevens mogen in een archief max. 15 jaar bewaard worden
o Nee, ik wil dat mijn gegevens na 2 jaar vernietigd worden

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers toestemming te geven
en mede te ondertekenen.
Datum:……………………

Handtekening lid:……………………………………………

Plaats:…………………….

Handtekening ouder/verzorger:………………………………….

