OPZEGGEN ALS LID VAN BASKETBALL VERENIGING HOOFDDORP
Met dit formulier geef ik, ondergetekende, te kennen aan Basketball Vereniging Hoofddorp (verder:
Vereniging) dat ik het lidmaatschap van (naam lid)__________________________ wil beëindigen:
0
0

per einde van het lopende seizoen;
eerder, n.l. per __________________

Belangrijk:
- Volgens de statuten van de Vereniging is elk lid verplicht tot betaling van de volledige contributie
van het lopende seizoen, ook bij vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap.
- Mocht je opzegging later binnen zijn dan 30 april van het betreffende jaar, dan is er een boete
verschuldigd van € 50,-. Voor landelijk spelende leden is deze boete € 100,- vanwege de hogere
kosten verbonden aan inschrijving bij de NBB. Mocht je opzegging ná 1 augustus binnenkomen,
dan ben je volgens het Huishoudelijk Reglement de volledige contributie voor het nieuwe
seizoen verschuldigd.
Het lidmaatschap wordt beëindigd op de aangegeven datum, tenzij de financiële verplichtingen jegens
de Vereniging nog niet zijn voldaan.
De persoonsgegevens worden door de Vereniging verwijderd binnen twee jaar na de formele
beëindiging van het lidmaatschap.
Ondergetekende verklaart alle persoonsgegevens van de Vereniging vastgelegd op papier of op digitale
gegevensdragers te hebben teruggegeven en/of verwijderd te hebben van al zijn/haar digitale
gegevensdragers, zodanig dat de gegevens niet meer kunnen worden geraadpleegd door
ondergetekende en/of bevoegden, die zich via ondergetekende op enige wijze toegang hiertoe zouden
kunnen verschaffen.
Ondergetekende geeft de Vereniging al dan niet toestemming hem/haar gedurende 25 jaar na
beëindiging van het lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.
Voor dit doel mag de Vereniging naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vastleggen in een offline
bestand met “oud-leden”.
0

Ondergetekende geeft wel* / geen* toestemming.

Datum: ____________________

Handtekening: ________________________

LET OP: Ingeval het lid op het moment van opzeggen jonger is dan 16 jaar, dan dient deze verklaring
door een ouder of verzorger ondertekend te worden.
Naam ouder/verzorger:

___________________________________

Handtekening ouder/verzorger:

___________________________________

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Stuur dit formulier volledig ingevuld aan: ledenadministratie@bvhoofddorp.nl

