Inschrijfformulier/toestemmingsverklaring ZRC Pauwin
Naam:………………………………………..

Voornamen:……………………………….

Geslacht:……………………………………

Geboorte datum:………………………..

Adres:………………………………………………………………………………………………………
Postcode:…………………………

…………

Woonplaats:………………………………

Tel.nr:………………………………………...
Ingangsdatum:……………………………

E-mail:……………………………………..

IBAN rekeningnummer:…………………………………………………………………………...
Inschrijfgeld ontvangen (paraaf trainer):…………………………………………………...
Eventuele persoonlijke gegevens die van belang kunnen zijn bij het lesgeven (bijv. linkshandig, medisch etc.):

Contributie(per maand) wordt via ClubCollect automatisch geincaseerd. Bij
maandbetaling € 0,50 p/m extra:
Kunstrolschaatsen (geen wedstrijden)
Recreanten
op 1 jan. 13 jaar en
ouder

Starters
op 1 jan. nog geen 5
jaar

☐ 1x p.w. vrijrijden alleen in
zomerseizoen ± maart t/m oktober

€ 75,00 per
jaar

☐ Zomerseizoen plus show in
winterseizoen

Of

☐ 1 tot 2x p.w. training

€ 15,50 p.m.

€ 13,50 p.m.

Wedstrijdrijders
Beginnersklassen
Rolrinckel op 1 jan.
nog geen 13 jr t/m
Pupil

☐ 2 tot 4x p.w. trainen basis. Je begint
met 2x vrijrijden en later komt er 1x
figuurrijden en 1x roldansen bij. Alle
drie de disciplines doen is verplicht.

€ 20,50 p.m.*

*De contributie wordt later aangepast aan de hand van het aantal disciplines en aantal trainingen per week.
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Daarnaast dient men lid te worden van de NRB, dit wordt door de vereniging geregeld na inschrijving. Het NRB
lidmaatschap voor wedstrijdrijders is €15,- per jaar. Hier komt licentiegeld bij per discipline: klasse tot cadet
€12.50 per jaar en vanaf cadet €17.50 per jaar. Voor niet wedstrijdrijders bedraagt het bondsgeld €5,- per jaar.
inschrijfgelden voor wedstrijden dienen aan de TCK betaald te worden. Er vindt geen restitute plaats van deze
gelden indien er na de inschrijf termijn wordt geannuleerd.
Voor Rolhockey gelden andere tarieven welke zijn op te vragen bij de TCR.
Het inschrijfgeld ad. €15,00 dient gelijk bij inschrijving te worden voldaan aan de desbetreffende
trainster. Voor de betalingen ontvangt u van de penningmeester een factuur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toestemmingsverklaring
Onze vereniging kent verschillende kanalen van communicatie. Zo zijn er o.a. verschillende websites, social
media, flyers, posters en de pers. Deze communicatiekanalen worden gebruikt om jullie als leden te informeren
maar ook om verslag te doen van wedstrijden/evenementen als wel het promoten van wedstrijden/evenementen.
Hiervoor kan beeldmateriaal in de vorm van foto’s en of filmpjes worden gebruikt.
Middels dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te mogen gebruiken.
Ik geef Zaanse Roller Club Pauwin toestemming om mijn gegevens of die van mijn zoon/dochter te gebruiken voor de
volgende doeleinden:

□ Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op websites, social media, in kranten, op
flyers en op posters.
□ Toevoeging aan de mailinglijst van het Clubblad van de sporthal
Mijn toestemming geldt voor het hierboven aangevinkte. Voor nieuwe doeleinden zal Zaanse Roller Club
Pauwin mij opnieuw om toestemming vragen.
Mijn toestemming mag elk moment worden ingetrokken. Dit maak ik schriftelijk kenbaar middels een mail naar
bestuurzrcpauwin@gmail.com

Handtekening (voor minderjarigen één van de ouders of verzorgers):

………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------N.B. EINDE LIDMAATSCHAP (Art. 7 statuten): Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd bv. via een mail naar
bestuurzrcpauwin@gmail.com. Men is verplicht de eventuele bonds-& licentiegelden over het gehele jaar te voldoen. De
contributiebetaling eindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één volle maand volgend op de maand van opzegging.
Wanneer in mei wordt opgezegd is contributie verschuldigd tot eind juni.
Omtrent het gebruik van persoonsgegevens zijn de algemene voorwaarden en het privacy statement van toepassing zoals
gepubliceerd op de website www.zrcpauwin.nl.
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