Afmeldings- & wijzigingsformulier Iphitos

Ledenadministratie Iphitos
Truus Olde Benneker
Oldenzaalsestraat 140
7587 PK De Lutte
0541-514305
ledenadministratie@iphitos.nl

Het ingevulde en ondertekende formulier zelf inleveren
bij de ledenadministratie (scan of foto e-mailen of papieren versie).

Afmelding:
Per

□ Beëindig mijn lidmaatschap van Iphitos, Atletiekunie en Wandelbond (alleen wandelaars)
□ 1 juli
(opzeggen voor 1 juni)
□ 1 januari (opzeggen voor 1 december)
De persoonsgegevens in de administratie worden na 2 jaar vernietigd
Reden van afmelding
graag invullen!
□ Ik heb geen bezwaar als contact wordt opgenomen ivm de reden van opzegging

Wijziging:
Persoonsgegevens; alleen invullen bij verhuizing of wijziging contactgegevens
Achternaam
Voorletters

Roepnaam

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon thuis

Mobiel

ouder/verzorger voor pupil- en juniorleden

E-mail

E-mailadres voor ledenadministratie,
Nieuwsbrief, club- en wedstrijdinformatie

Lidmaatschap; alleen invullen bij wijziging lidmaatschap
Actief lid:
Niet-actief lid:

□ Baanatletiek
□ (Jeugd)Loopgroep/G-groep
□ Overig
(graag invullen)
□ Donateur (geen lid Atletiekunie)

□ Sportief wandelen

□ Core Stability

Extra lidmaatschap opties (meer keuzes mogelijk)
□ Wenst een wedstrijdlicentie
De wedstrijdlicentie van de atletiekunie geeft het recht deel te nemen aan officiële Atletiekuniewedstrijden.
Vraag je trainer of het zinvol is deze aan te schaffen. Voor baanatletiek jeugdleden wordt deze door Iphitos betaald.
De wedstrijdlicentie wordt jaarlijks automatisch verlengd.

□ Ik ben student, volg een opleiding en woon op minimaal 15 km van de MAN accommodatie
Voeg tevens de Studentverklaring bij. Deze is te vinden op de website www.iphitos.nl.
Voor actuele bedragen van wedstrijdlicenties, contributies en leeftijdsindelingen zie de website www.iphitos.nl.

Machtiging automatische incasso; alleen invullen bij wijziging van bankgegevens
Hierbij machtig ik de penningmeester om via automatische incasso het eventuele jaarlijkse wedstrijdlicentiegeld en de
maandelijkse contributie te incasseren van de volgende rekening.
IBAN
BIC
Ten name van

Plaats

Mocht ik het niet eens zijn met de automatische incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 8 weken na afschrijving via mijn bank terug
te laten boeken (storneren).

Toestemming ivm privacy wetgeving
□ JA, ik ga akkoord met ontvangst van de Iphitos Nieuwsbrief op bovenstaand emailadres.
Wanneer geen Nieuwsbrief gewenst is zal voor Iphitos nieuws, aankondiging van activiteiten en uitnodigingen zelf regelmatig de Iphitos website of
Facebook pagina bezocht moeten worden.

Zie voor de volledige Privacy Verklaring de Iphitos website www.iphitos.nl onder “Privacy Verklaring”.

Ondertekening; zowel voor afmelding als doorgeven wijziging ondertekenen
Met de ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met:
• Verwerking van dit formulier door de leden- en de financiële administratie
tbv mijn lidmaatschap van Iphitos, Atletiekunie en Wandelbond (alleen wandelaars);
•

Ga ik akkoord met verspreiding van beeldmateriaal van Iphitos activiteiten in (sociale) media.
Van activiteiten worden soms foto’s of filmpjes gemaakt. Hierop kunt u of uw kind afgebeeld worden. Iphitos betracht met name voorzichtigheid
met kwetsbare groepen zoals kinderen en G-sporters. Verzoek tot verwijdering van website of Facebook van Iphitos zal gehonoreerd worden.

Datum

Plaats

Handtekening

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient een ouder/verzorger te ondertekenen.
Voor G-sporters dient een bevoegd persoon te ondertekenen.
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