INSCHRIJVINGSFORMULIER EN MACHTIGING V.A.S. ARASHI 2018-2019 (1/4)
•
•
•

Er wordt via een e-mail bevestigd dat het formulier verwerkt is.
Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden vermeld op de informatiebrief die kan
worden verkregen door te mailen naar: secretaris@arashi.nl
Dit formulier inleveren in de brievenbus van V.A.S. Arashi in het sportcentrum (naast de
portier, niet in de Dojo).
Alle voornamen :
Roepnaam :
Tussenvoegsel :
Achternaam :
Geslacht :
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land :
E-mail :
Taal :
Mobiel :
Telefoon Ouders :
Studentnummer :
Datum van eerste training (jjjj-mm-dd) :

Ik geef me op voor de volgende sport(en):

Ik geef me op voor de volgende
commissie(s):

o Man

o
o
o
o

o Vrouw

Judo,
Jiu Jitsu,
Taekwondo,
Pukulan

o Densho- en PR-commissie,
o

Activiteitencommissie.

Aanvinken indien van toepassing:




Ik wil niet meedoen met het barteam.
Ik heb nog een pak / Gi / Dobok nodig

Type lid

o
o
o
o
o

Student UT
Student Saxion
Medewerker UT/Saxion
Alumni
Extern

Ondertekening en machtiging, zie achterzijde
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INSCHRIJVINGSFORMULIER EN MACHTIGING V.A.S. ARASHI 2018-2019 (2/4)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.A.S. Arashi om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
contributie, verleende diensten en materiaalaanschaf en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van V.A.S. Arashi. Als u het niet eens bent met
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode incassant:
Woonplaats incassant:
Land incassant:
Incassant ID:

V.A.S. Arashi
Postbus 217
7500AE
Enschede
Nederland
NL97ZZZ123456780001

Vanaf hier zelf invullen
Persoonsgegevens invullen op voorgaande bladzijde
IBAN nummer (verplicht):
Bank Identificatie Code (BIC)*:

Plaats :

Datum :

Handtekening :

* De BIC code is alleen nodig als het IBAN nummer niet Nederlands is (begint de IBAN code met NL dan mag de BIC leeg
gelaten worden).
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TOESTEMMINGS VERKLARING 2018-2019 (3/4)
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we, wedstrijduitslagen en soms
ook foto’s en filmpjes van u op internet en sociaal media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ………………………………………………………………………………………………………………..
(verder: ondergetekende) V.A.S. ARASHI (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te
verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder beschreven gegevensverwerkingen:

Mij benaderen voor activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet en sociaal media
Mij benaderen na beëindiging van mijn lidmaatschap voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere
gebeurtenis, totdat ik deze toestemming intrek.


Hierbij geef ik toestemming voor de hierboven beschreven gegevensverwerkingen

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
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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AANSPRAKELIJKHEIDS- EN MATERIAALSCHADECLAUSULE 2018-2019 (4/4)
In het kort houdt dit het volgende in:
Wanneer er een training plaatsvindt zonder bevoegde trainer en/of er een vrije training is, wordt de
ondergetekende aansprakelijk gesteld voor eventuele ongelukken, in plaats van het bestuur van V.A.S. Arashi.
Om deze trainingen toch door te laten gaan is dit document opgesteld.
Onderteken je niet dan mag je niet deelnemen aan de vrije trainingen of de trainingen die worden gegeven
door niet-bevoegde trainers.
(De bevoegde trainers bij Arashi zijn: Fred Lufting, Erik Laarman, Mark van Oudheusden, Tjerk Susan en René Cornelissen)

Voorwaarden:
‘NB Trainingen’ zijn trainingen gegeven door niet bevoegde trainers en/of een vrije training.
1) Ondergetekende verklaart er mee bekend te zijn dat de vereniging V.A.S. Arashi geen
aansprakelijkheid aanvaardt voorafgaand, tijdens en na afloop van de NB trainingen
behoudens voor zover zijdens de vereniging sprake is van opzet of grove schuld of in het
geval van de vereniging aansprakelijk is op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.
2) Voorts verklaart ondergetekende er mee bekend te zijn dat bij NB trainingen geen toezicht
plaatsvindt en dat deelname geheel en al geschiedt op eigen risico behoudens voor zover
sprake is van opzet of grove schuld zijdens de vereniging, of in geval de vereniging
aansprakelijk is op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.
3) De ondergetekende is/wordt als lid van V.A.S. Arashi bij V.A.S. Arashi bekend.
4) De bovengenoemde voorwaarden gelden voor de gehele periode dat ondergetekende lid is
bij V.A.S. Arashi.
Naam
Voornamen(voluit)
Datum

Met sportieve groet,
Luuk Okkerman
|
Email: secretaris@arashi.nl
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Handtekening

Secretaris V.A.S. Arashi 2018-2019
Telefoon: 06-22039794

4

