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TV Keislag Keijenborg 
Inschrijfformulier / Verklaring zomerleden TV Keislag 

 
Door ondertekening van dit formulier meldt u zich aan als zomerlid van Tennisvereniging Keislag en machtigt u de vereniging 
om éénmalig de contributie van uw rekening af te schrijven. (Bent u het niet eens met deze afschrijving, dan kunt u deze 
binnen een maand terug laten boeken) 
 
Dit formulier inleveren bij: St. Janstraat 37 te 7256 BB Keijenborg of mailen naar eef@janho.nl 
 
Tennisvereniging Keislag vindt een goede omgang met persoonsgegevens van u als lid maar ook als bestuurder, website-
bezoeker, vrijwilliger, bezoeker en dienstverlener van groot belang. Tennisvereniging Keislag verwerkt persoonsgegevens 
zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. 
 
Vanuit dit oogpunt dienen leden van Tennisvereniging Keislag dan ook in te stemmen met de navolgende punten welke 
betrekking hebben op de privacywetgeving. 
 
 
Ondergetekende: 
 
voorletter(s):  ____________________  M / V 
roepnaam:  ____________________  tussenvoegsel:  ____________________ 
achternaam:  ____________________ 
straat/nummer:  ____________________  postcode/plaatsnaam: ____________________ 
e-mailadres:  ____________________  geboortedatum:   ____________________ 
telefoon:   ____________________  telefoon mobiel:   ____________________ 
IBAN:    ____________________  aanmelddatum:   ____________________ 
 
 
Verklaart als volgt toestemming te verlenen aan Tennisvereniging Keislag: 

- Verwerken naamsvermelding in notulen en (jaar-)verslagen; 
- Naam en telefoonnummer op de telefoonlijst te publiceren welke in het clubhuis voor eenieder zichtbaar wordt 

getoond; 
- Als bestuurslid en/of commissielid om voor- en achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer te vermelden 

op de website en/of sociale media; 
- Na beëindiging lidmaatschap naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres te bewaren ten behoeve van 

bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis; 
- Maken en publiceren van foto’s die ten tijde van (jaar-)vergaderingen, bijeenkomsten, tennislessen, toernooien en 

andere activiteiten door of in opdracht van Tennisvereniging Keislag worden gemaakt en op sociale media, haar 
website of in artikelen worden geplaatst. 

 
 
Indien minderjarig toestemming van ouder(s)/voogd(en): 
 
voorletter(s):  ____________________  tussenvoegsel:  ____________________ 
achternaam  ____________________ 
straat/nummer:  ____________________  postcode/plaatsnaam: ____________________ 
e-mailadres:  ____________________  telefoon:   ____________________ 
 
 
Voor akkoord getekend: 
 
Naam   ____________________  Datum   ____________________ 
 
Handtekening  ____________________  Plaats   ____________________ 


