H andbalvereniging MenG Optimo
optimo@handbal.nl
www.mengoptimo.nl

Inschrijfformulier
Om je in te schrijven als lid van de vereniging hebben wij een aantal gegevens van je nodig.
-

Vul daarom dit formulier, inclusief de verklaring publicatie foto’s en video’s en SEPA-machtiging, in.
Voeg een recente pasfoto toe. Met de inschrijving en pasfoto kunnen wij je inschrijven bij het Nederlands
Handbal Verbond (NHV), zodat je ook mag deelnemen aan wedstrijden.

Stuur het formulier en pasfoto via e-mail naar optimo@handbal.nl. Meer over wat je lidmaatschap inhoudt vindt je in
de welkomstbrief. Deze kun je downloaden van de website. Hier vindt je ook het huishoudelijk regelement. Met het
invullen van dit inschrijfformulier ga je eveneens akkoord met het huishoudelijk regelement.
Wij wensen je alvast veel plezier als lid van MenG Optimo!
(vul in)

Voornaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode, plaats
E-mail
Telefoonnummer
Handtekening ouder (als
je jonger dan 18 bent)

Verklaring publicatie beeldmateriaal
Hierbij verklaart ik (als ouder/verzorger van) dat foto’s en video’s door MenG Optimo gebruikt mogen worden:
❑ Tijdens presentaties *
❑ Op de website *
❑ Op sociale-media accounts van de club (What’s app, Instagram, Facebook, enz.) *
*kruis aan indien van toepassing

Datum
Naam
Handtekening
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Toelichting
In onze club maken we geregeld beeldmateriaal (foto’s en video’s) van clubactiviteiten. Bijvoorbeeld tijdens trainingen, weds trijden en
activiteiten. Ook jij (of jouw kind) kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig hiermee om. W e plaatsen geen foto’s en
video’s waardoor je schade kunt ondervinden. Ook plaatsen we geen namen. Toch vinden we het belangrijk om jouw toestemming te vragen voor
het gebruik van foto’s en video’s.
De toestemming die je geeft geldt alleen voor foto’s of video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere
personen beeldmateriaal publiceren van onze activiteiten. Daar hebben wij geen invloed op. Je mag altijd terugkomen op de doo r jou gegeven
toestemming. Laat het ons in dat geval weten.

Doorlopende SEPA-machtiging
t.b.v. contributie M&G Optimo
MenG Optimo
Adres
Postcode woonplaats
Nederland
Incassant-ID:

NL75ZZZ140863310000

Kenmerk machtiging:

Contributie MenG Optimo

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan MenG Optimo om doorlopende incsso-opdrachten te
sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven wegens innen contributie en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van MenG Optimo. Als je het niet
eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Naam
Adres
Postcode en Woonplaats
Land*
Rekeningnummer [IBAN]
Bank Identificatie [BIC]**
Plaats en datum
Handtekening

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden.
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.

2/2

