Tof dat je bij ons aanhaakt!
Lidmaatschap van Snel Verzet loopt per kalenderjaar en wordt elk najaar stilzwijgend verlengd via
automatische incasso. Met de ondertekening en het retour sturen van dit formulier is je lidmaatschap een
feit. Veel fietsplezier!

JAARLIJKSE CONTRIBUTIE*
Wil je weten wat jou lidmaatschap je kost klik dan hier.

INSCHRIJVING LIDMAATSCHAP
Roepnaam:
Achternaam en initialen:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Geslacht:
Jeugdlid1:
Tweede gezinslid2:
Dubbel lidmaatschap3:
Ingangsdatum4:

m / v / x
ja / nee

01 januari / 01 september

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Incasso vindt jaarlijks plaats aan het begin van het wegseizoen. Je ziet dan de volgende informatie in je
bankafschrift: NL40RABO0123017548 t.n.v. Snel Verzet Hoogland met incassant IDNL44ZZZ320962860000,
administratienummer Z6JZ01E en vermelding van het lidnummer.
Als een machtiging wordt afgegeven tot automatische incasso, dan ontvang je als hoofdlid volwassene € 5
korting. Voor overige leden blijft de contributie gelijk.
Naam verlener machtiging:
Naam lid:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
IBAN-nummer:
Naam rekeninghouder:
DATUM:

HANDTEKENING:

HANDTEKENING ouder/voogd:

WAT DOEN WE MET JE GEGEVENS?
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Snel Verzet Hoogland een notitie
en interne richtlijnen opgesteld. Je kunt deze hier inzien.
KOPPELING NTFU
Het belangrijkste wat je moet weten, is dat we alleen de gegevens uit de tabel INSCHRIJVING
LIDMAATSCHAP doorsturen naar de NTFU. (En dus niet de info uit de machtigingstabel!)
Als lid van Snel Verzet Hoogland ben je immers ook lid van de NTFU en zij hebben je gegevens nodig voor
hun ledenadministratie. Voor alle details verwijzen we je naar de Verwerkingsovereenkomst tussen Snel
Verzet en NTFU.

PUBLICATIES
Het komt voor dat Snel Verzet Hoogland maakt foto’s van evenementen en deze gebruikt in publicaties op
de website, in het clubblad of in nieuwsbrieven. Dit doen we zonder expliciete toestemming van onze
leden.
Nieuwsbrieven sturen we per e-email. Deze zijn puur informatief (commerciële uitingen worden
vermeden) en we sturen ze niet voor niks. Afmelden voor de digitale nieuwsbrief is dan ook niet mogelijk.
Snel Verzet heeft een besloten Facebookgroep en diverse whatsapp-groepen van clubleden. Hier kun je je
op vrijwillige basis voor aanmelden. Uiteraard is deelname hieraan op eigen verantwoordelijkheid, risico
en bovenal goed fatsoen. Want we houden het bij Snel Verzet graag gezellig!
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Minimum leeftijd is 14 jaar. Tot 16 jaar ben je jeugdlid. Ouder of voogd moet handtekening zetten.
Tweede gezinsleden (“B-leden”) en "Dubbel-leden” ontvangen geen extra FietsSportMagazine van de NTFU.
3 Antwoord hierop "JA" als je al "A"-lid bent bij een andere NTFU-vereniging of direct bij de NTFU.
4 Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmelding gedurende het jaar wordt je met
terugwerkende kracht lid. Als je kiest voor het "1 september lidmaatschap" dan betaal je een geringe contributie voor het
lopende seizoen plus de volledige contributie voor het daaropvolgende seizoen. Kies je voor het volgende seizoen dan ben je
tot die tijd aspirant lid. Aan deze vorm van lidmaatschap kun je geen rechten ontlenen.

2

