
 

Inschrijfformulier GYVERDA 

 

Voor jeugdleden tot 16 jaar dient een van de ouders of verzorgers (mede) te ondertekenen. 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. 

Voor de gymselectie geldt onderstaande machtiging tevens om eenmalig € 7,50 van uw rekening af 

te schrijven i.v.m. het gebruik van de selectiepakjes. 

 

Roepnaam   …………………………………………………………………………………………………………… 

Voorletters   …………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam   …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres    …………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode / Woonplaats  …………………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht   …………………………………………………………………………………………………………… 

Emailadres   …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  …………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum  …………………………………………………………………………………………………………… 

Datum 1e les   …………………………………………………………………………………………………………… 

Datum 3e les*   …………………………………………………………………………………………………………… 

Les    …………………………………………………………………………………………………………… 

Lestijden   …………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Eerste 2 lessen zijn gratis. 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Gyverda om de contributie 

maandelijks te incasseren van  

IBAN …………………………………………………………………………………….. 

 

Lid      Ouder of verzorger indien lid jonger dan 16 jaar 

 

Datum   …………………………………………. Datum  …………………………………………. 

Naam  …………………………………………. Naam  …………………………………………. 

Plaats  …………………………………………. Plaats  …………………………………………. 

Handtekening …………………………………………. Handtekening …………………………………………. 

Gyverda 

Nieuwstadweg 1a 

7688 PW Daarle 

 



GYVERDA 
 

Toestemmingsverklaring  
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) 

informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook 

willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op 

onze website, digitale nieuwsbrief, apps en op social media plaatsen. Met dit 

formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik <NAAM………………………………………………………> (verder: ondergetekende) 

GYVERDA  (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze website, digitale nieuwsbrief, 

apps en op social media. 

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een 

reünie of bijzondere gebeurtenis.  

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

 

Handtekening ouder/voogd ….………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Voor onze Privacyverklaring verwijzen wij u naar onze website www.gyverda.nl  

http://www.gyverda.nl/

