Inschrijvingsformulier nieuw (jeugd)lid
(Wilt u s.v.p. dit formulier incl. blz. 2 invullen en inleveren bij de leiding van de betreffende groep)

Ondergetekende, ……………………………………………..(naam) geeft hierbij zijn/haar zoon/dochter op als lid en gaat
akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting JongNL Melick (desgewenst te verkrijgen via de leiding). Ik stem
ermee in dat de onderstaande gegevens automatisch worden verwerkt. De verschuldigde contributie van € 75,- heb ik
voldaan door storting op de rekening van Stichting JongNL Melick. (IBAN: NL89 RABO 0341 1108 84 o.v.v. contributie
en de naam van uw kind.)

Gegevens nieuw lid
Naam
Voornamen
Roepnaam
Geboorte datum

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Geslacht

Geboorte plaats

Nationaliteit

Ziektekostenverzekering

Huisarts

Polis nummer

Telefoonnr.

Adres 1 van

M/V

Vader / moeder / verzorger(s) / overig (doorhalen indien n.v.t)

Straat

J/N

Nr.

Postcode
Adres 2 van

Woonadres

Plaats
Vader / moeder / verzorger(s) / overig (doorhalen indien n.v.t)

Straat

Woonadres

J/N

Nr.

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Nr. is van

Telefoonnummer

Nr. is van

Telefoonnummer

Nr. is van

Email-adres

Is van

Email-adres

Is van

Email-adres

Is van

Bijzonderheden
In te vullen door zorg van JongNLMelick
Ingedeeld in groep

Inschrijfdatum

__ __ / __ __ / __ __ __ __

PION lidnummer

Uitschrijfdatum

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Handtekening ouder, verzorger, lid (indien ouder dan 18 jaar)
Naam __________________________
Datum __ __ / __ __ / __ __ __ __
Plaats

______________________

Handtekening ________________________
Versie: 20190822

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Beste lid/ouder/verzorger,
Binnen onze vereniging laten wij u met foto’s en video’s zien waar we met de kinderen mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld bij div. activiteiten, kampen, provinciaal toernooien
van JongNL Limburg. Ook uw zoon/dochter kunnen op foto’s en video’s te zien zijn. Natuurlijk gaat Stichting JongNL
Melick zorgvuldig om met foto’s en video’s. Stichting JongNL Melick plaatst geen foto’s of video’s waar door leden
schade kunnen ondervinden. Stichting JongNL Melick plaatst bij foto’s en video’s geen namen van leden. Toch is het
nodig om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter of van uzelf.
Met dit document vraagt Stichting JongNL Melick daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van
uzelf en/of uw zoon/dochter. Dit document dient als onderdeel van het inschrijvingsformulier te worden ingeleverd. Uw
toestemming geldt alleen voor foto’s of video’s die door Stichting JongNL Melick, of in diens opdracht worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders of personen foto’s of video’s maken tijdens activiteiten, kampen of toernooien
van JongNL Limburg. Stichting JongNL Melick heeft daar geen invloed op, maar Stichting JongNL Melick gaat ervan uit
dat deze ouders of personen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s of video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? Oudere leden willen soms zelf een keuze willen
maken om foto’s en video’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van
foto’s en video’s wel of niet mag. Als Stichting JongNL Melick beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken ,
nemen we contact met u op. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de gegeven toestemming.
Het bestuur Stichting JongNL Melick.

Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende, lid en/of ouder/verzorger* van __________________________________________
Dat foto’s en video’s door Stichting JongNL Melick gebruikt mogen worden:
•
Op de website van Stichting JongNL Melick.
•
Op sociale-media accounts van Stichting JongNL Melick (b.v.: Facebook / Instagram)
Handtekening ouder/verzorger* (indien jonger dan 16 jaar)

Plaats

Naam ____________________________

Datum
Handtekening

Handtekening lid (12 jaar of ouder)

Plaats

Naam ____________________________

Datum
Handtekening

Handtekening lid (18 jaar of ouder)

Plaats

Naam ____________________________

Datum
Handtekening

____________________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __
____________________________
____________________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __
____________________________
____________________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __
____________________________

Toestemming geven door één of twee ouders
Stichting JongNL Melick mag volgens wetgeving vertrouwen op de door één ouder/wettelijk vertegenwoordiger
gegeven toestemming. Stichting JongNL Melick gaat er wel vanuit, dat de ondertekenaar (lid, ouder, verzorger) de
(andere) ouder heeft geïnformeerd.
*Doorhalen indien n.v.t.

Versie: 20190822

