
 

 

 

Ja, ik word lid van Basketbalvereniging Pigeons. Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van de 

vereniging. Eén van die voorwaarden is dat de vereniging toestemming krijgt om de contributie 

automatisch te incasseren. 

Voorletters en naam: ........................................................................................................................….. 

Roepnaam:  ..................................... Geboortedatum: ................................................ 

Adres:    ............................................................................................................................. 

Postcode:  ..................................... Woonplaats:  ................................................ 

E-mailadres:  ............................................................................................................................. 

Telefoonummer(s): ............................................................................................................................. 

Ik wil mij graag inschrijven als: 

 Wedstrijdspelend lid (stuur ook een digitale pasfoto naar ledenadministratie@depigeons.nl) 

 Alleen trainend lid 

 Recreant  

 Vrijwilliger 

 Rolstoelbasketballer  

Ik was hiervoor lid van basketbalvereniging : ...................................................................................... 

Als je een Gelrepas hebt, wil je dan het pasnummer vermelden? Dan kunnen wij het 

contributiebedrag verrekenen.  

Gelrepasnummer: ............................................................................................................................. 

De persoon (lid / ouder/ vertegenwoordiger) die dit formulier ondertekent machtigt 

Basketbalvereniging Pigeons tot wederopzegging om het contributiebedrag voor het lidmaatschap af 

te schrijven van zijn of haar bankrekening. 

Naam:  ......................................................................................................................................... 

Adres   ......................................................................................................................................... 

Postcode  .................................... Woonplaats  .......................................................................... 

IBAN:  ......................................................................................................................................... 

Datum:  ............................................ Plaats:  ........................................................................ 

 

Handtekening: ......................................................................................................................................... 

 

LET OP: Vul ook de achterzijde van dit formulier in! 

 

LEDENADMINISTRATIE:   LEDENADMINISTRATIE@DEPIGEONS.NL 

mailto:LEDENADMINISTRATIE@DEPIGEONS.NL


Toestemming gebruik persoonsgegevens en beeldmateriaal. 

Binnen Basketbalvereniging Pigeons gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze leden. De 

wijze waarop we dit doen is beschreven in onze Privacyverklaring. Deze kan je raadplegen via 

https://depigeons.nl/privacy-beleid.  

We willen je de gelegenheid geven akkoord te geven op de verwerking van specifieke gegevens en 

beeldmateriaal. Graag daarvoor de onderstaande keuzes maken: 

1. Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor het 

deelnemen als (spelend) lid van Basketbalvereniging Pigeons: 

 Akkoord    Niet akkoord 

 

2. Ik ga akkoord met het privacy beleid van Basketbalvereniging Pigeons zoals omschreven in de 

Privacyverklaring: 

 Akkoord    Niet akkoord 

 

3. Ik geef toestemming voor het maken van beeldmateriaal tijdens evenementen, activiteiten 

en wedstrijden van Basketbalvereniging Pigeons waarop ik zichtbaar ben: 

 Akkoord    Niet akkoord 

 

4. Ik geef toestemming voor gebruik van dit beeldmateriaal op onze website, social media, 

flyers, posters en advertenties: 

 Akkoord    Niet akkoord 

 

Calamiteiteninformatie. 

Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de onze leden worden uitsluitend 

verzameld uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel noodzakelijk handelen in 

noodsituaties. Deze gegevens worden door Basketbalvereniging Pigeons dan ook alleen voor dit doel 

gebruikt en niet aan derden verstrekt.  

Waarschuwen in geval van calamiteit: 

Naam:   ........................................................................................................................….. 

 

Telefoonummer(s): ............................................................................................................................. 

Ruimte voor aanvullende informatie bij calamiteit: 

 

 


