Aanmelding Fun Dance
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Tel.:
E-mail adres:
Zijn er bijzonderheden waarvan
u vindt dat wij op de hoogte
moeten zijn?
Groep:

Fun Dance Maandag 18.15 – 19.15
Trainingdag en tijd kunnen in overleg met trainsters worden aangepast

Aanmelding per d.d.
Wordt aangegaan t/m april 2022
Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 50,00 t/m april 2022.

Rekeningnummer (IBAN)
Ten name van
Machtiging: Ondergetekende verleent hierbij éénmalige machtiging aan DV Peel·Dancers om van bovenstaande
rekening het bedrag te doen afschrijven dat verschuldigd is wegens contributie. Bij tussentijds opzeggen blijft er voor
de rest van het seizoen contributie verschuldigd (uitgezonderd ziekte of blessure). Indien u hierover vragen heeft,
kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Indien u het niet eens bent met de betaling bedraagt de wettelijke terugboektermijn 56 kalenderdagen (8 weken).

Al de ingevulde gegevens zullen verwerkt worden conform het privacy policy. Deze privacy policy kunt u
vinden op onze website http://www.peeldancers.nl/Privacy-Policy/ of opvragen bij het secretariaat
peeldancers@gmail.com .

o

Hierbij geef ik toestemming dat de gegevens zullen worden gebruikt ten behoeve van de
ledenadministratie, indeling groepen, inning contributie, invulling vrijwilligerstaken

Handtekening (voor leden <16
handtekening ouder/verzorger)
Graag samen met bijlage 1 inleveren tijdens de eerstvolgende les:
of mailen naar
peeldancers@gmail.com (uitprinten, ondertekenen, inscannen, mailen)

Aanmelding Fun Dance
Bijlage 1:
Toestemming publicatie foto’s en video’s
Ysselsteyn, 1 mei 2021
Beste leden,ouder/verzorger,
Binnen onze vereniging laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens trainingen, optredens en andere activiteiten. Ook u/uw
kind zal op deze foto’s en video’s te zien zijn. De video’s worden na iedere optreden via we-transfer gedeeld met
de betreffende leden, trainsters en bestuur met hierbij de mededeling dat deze niet gedeeld mogen worden via
welk kanaal dan ook. Video’s van de dans worden nooit via internet of sociale- media gedeeld zonder dat wij daar
apart toestemming voor hebben gevraagd.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade kunnen
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden. Toch vinden we het belangrijk om uw
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van u/uw kind. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat
foto’s van u/uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u/uw kind.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere leden/ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op,
maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Jolanda Willemse-Janssen
Bestuur Peel·Dancers

Hierbij verklaart ondergetekende of ouders/verzorger van ……………………………………..
dat foto’s en video’s wel/niet* door DV Peel·Dancers gebruikt mogen worden:
voor trainingsdoeleinden, op de website van DV Peel·Dancers, voor promotiedoeleinden (Flyers, posters, bij
uitslagen toernooien in regionale krant), op sociale-media accounts van DV Peel·Dancers (Facebook/Instagram)
* doorhalen wat niet van toepassing is.
Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

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

