
Inschrijfformulier GYMNASTIEKVERENIGING W.W.S.V. 
Informatie voor nieuwe leden
Van harte welkom als lid van onze vereniging. Wij wensen u bij ons veel prettige gym-uren toe.
U wordt verzocht bijgaand inschrijfformulier en machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen 
(bij minderjarigen een ouder of verzorger) en op de eerstvolgende training bij de leidster in te 
leveren.

Het bedrag voor de eerste contributiebetaling staat onderaan deze brief vermeld. Deze dient u zelf 
over te maken. Daarna wordt de contributie per automatische incasso ieder half jaar (januari en juli) 
afgeschreven.

De contributie bedraagt:

Kind t/m 18 jaar € 99,00 per jaar      € 49,50 per halfjaar

Volwassenen               € 117,00 per jaar      € 58,50 per halfjaar

Inschrijfgeld   € 5,-  

Rekening Rabobank: NL86 RABO 0300 9917 38

Bij een contributie achterstand van een kwartaal of meer wordt 2,50 administratiekosten in rekening 
gebracht. Voor vakantieperioden is ook contributie verschuldigd.

Beëindigen van het lidmaatschap.
Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk per 1 januari of per 1 juli. Uw opzegging moet 
minstens een maand voor het beëindigen van het lidmaatschap bij de ledenadministratie zijn.

Kleding:                                   
Voor iedereen geldt dat er uitsluitend sportschoenen met witte zolen mogen worden gedragen.
Voor meisjes wordt een turnpakje aan geraden. Voor jongens een korte broek en t-shirt. De dames en 
heren kiezen zelf hun kleding.

Nog vragen? Bel iemand van het bestuur. Zij geven u graag antwoord. Actuele telefoonnummers vindt 
u in ons blad De Springplank en op de website.

Het bestuur van W.W.S.V. (in te vullen door leiding).
1ste  Contributiebetaling voor nieuwe leden (*doorhalen wat niet van toepassing is).
De contributie t/m juni/dec* bedraagt:  €

Inschrijfgeld :            €      5,00   

Totaal :                    €

www.wwsvakersloot.nl



AANMELDINGSFORMULIER VOOR GYMNASTIEKVERENIGING W.W.S.V. 

Achternaam : ________________________________________________________________________

Voornaam : ___________________________________________________________________m/v*

Adres  : ________________________________________________________________________

Plaats  : ________________________________________________________________________

Telefoon : ________________________________________________________________________

Emailadres : ________________________________________________________________________

Geboortedatum: ________________________________________________________________________

Inschrijfdatum: ________________________________________________________________________

Lesuur:  ________________________________________________________________________

Rekeningnummer (IBAN): _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ 

Naam houder bankrekening:  ________________________________________________________________

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiek Vereniging Wij Willen Steeds 

Vooruit doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om tweemaal per jaar een bedrag van uw 

rekening af te schrijven wegens halfjaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw reke-

ning af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Gymnastiek Vereniging Wij Willen Steeds Vooruit.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht we-

ken na afschrijving contact op u met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Geeft zich op als lid van de Gymnastiekvereniging W.W.S.V. en verklaart hierbij op de hoogte te zijn dat opzeg-

ging van het lidmaatschap alleen schriftelijk kan per 1 januari of 1 juli. De opzegging moet 1 maand voor het 

einde van het lidmaatschap in het bezit van de ledenadministratie zijn.  Tevens brengt deze aanmelding de 

verplichting mee tot contributiebetaling tijdens het gehele seizoen.  

> Door middel van deze brief, geef ik toestemming aan gymnastiekvereniging W.W.S.V. aangaande de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG privacy wet).

Naam Lid: _______________________________   Ouder/ Voogd: _______________________________

Handtekening: _______________________________________       Datum _______ /_______ /_______



∙ Welke gegevens verwerken wij?
Gymnastiekvereniging W.W.S.V. verwerkt persoonsge-
gevens van u doordat u gebruik maakt van onze dienst 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij ver-
werken voor- en achternaam van de leden, geslacht 
en geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, 
e-mailadres, bankrekeningnummer en eventuele 
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 
bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch. Wij 
verwerken in voorkomende gevallen de volgende 
bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 
gezondheidsgegevens.

∙ Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de aanvraag van een nieuw lid kunnen wij u vragen 
wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebrui-
ken wij voor het aangaan van de overeenkomst, het 
beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het 
waarborgen van de veiligheid en integriteit van de 
onze organisatie, medewerkers en cliënten.

∙ Hoe lang bewaren we gegevens?
Gymnastiekvereniging W.W.S.V. zal uw persoonsge-
gevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 
verzameld.

∙ Delen met anderen
Gymnastiekvereniging W.W.S.V. deelt uw persoons-
gegevens met verschillende derden als dit nood-
zakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze 
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het is mogelijk 
dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een 
ontvanger in een land buiten de Europese Economi-
sche Ruimte (b.v. WeTransfer). Gymnastiekvereniging 
W.W.S.V. zal erop toezien dat een dergelijke doorgifte 
in overeenstemming is met de geldende wet- en 
regelgeving. Gymnastiekvereniging W.W.S.V. blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Betaal-
achterstanden kunnen wij uit handen geven aan een 
incassobureau, dat uw gegevens mogelijk ook gebruikt 
voor een kredietwaardigheidsbeoordeling. 
Daarnaast verstrekt Gymnastiekvereniging W.W.S.V. 
uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

∙ In kaart brengen websitebezoek
Gymnastiekvereniging W.W.S.V. maakt geen gebruikt 
van technische, functionele en analytische cookies op 
de website: https://www.wwsvakersloot.nl.

∙ Vastleggen communicatie
Het bewaren van elektronische communicatie en 
de verwerking daarvan door Gymnastiekvereniging 
W.W.S.V. hebben als doel: 
    • Beoordelingsdoeleinden van het volledige dossier;
    • Naslag.

∙ Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten
of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, 
dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beper-
king van de verwerking sturen naar de emailadres: 
es_leijen@hotmail.com. Daarnaast kunt u verzoeken 
om uw gegevens over te dragen, aan uzelf of aan een 
derde. Gymnastiekvereniging W.W.S.V. zal zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek 
reageren. 

∙ Klacht
Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van 
uw verzoek of over de gegevensverwerking in het 
algemeen, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht 
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, worden 
behandeld.

∙ Beveiliging
Gymnastiekvereniging W.W.S.V. neemt de bescher-
ming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoor-
loofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aan-
wijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch 
contact met ons op of kom langs bij onze vereniging.

∙ Media, foto’s etc.
Gymnastiekvereniging W.W.S.V. plaats al geen foto’s 
meer op de website.

∙ Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons 
worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten. Het 
verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige 
regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Mocht er onverhoeds toch een schending van uw 
privacy rechten zijn, schroom dan niet ons te 
informeren.

Gymnastiekvereniging W.W.S.V.  /  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 


