AANMELDINGSFORMULIER
SC Mellow
Bij deze meld ik mij aan als lid van SC Mellow
(s.v.p. aankruisen welke groep(en) van toepassing is of zijn)
o
o
o

Kids 2
Kids 3
Tieners 1

o
o
o

Tieners 2
Tieners 3
Volwassenen

Mijn
persoonlijke
gegevens:
Aanmeldingsdatum

Achternaam

Datum ingang
contributie
(in te vullen door
docent)
Voorletters

Roepnaam

Geboortedatum
Huisnummer

Straat
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Handtekening lid:

Handtekening
ouder/verzorger (voor
jeugdleden tot 18 jaar)

Eventuele opmerkingen:

•

•

•

•
•

U verklaart zich akkoord met het SC Mellow Huishoudelijk Reglement. Dit reglement is op
www.scmellow.nl te raadplegen of digitaal verkrijgbaar via e-mail bij het secretariaat:
info@scmellow.nl.
Danskleding voor alle groepen, zoals schoentjes, jazzpants of beenwarmers, is naar eigen keuze
en dient men zelf aan te schaffen. Alle groepen vanaf kids 2 dragen verplicht een zwart SC
Mellow shirt bij optredens. Deze polo’s zijn via de trainer te bestellen à € 15,00. Zie ook artikel 48,
49 en 50 van het SC Mellow Huishoudelijk Reglement.
Twee proeflessen zijn contributievrij. U dient wel vanaf de eerste proefles de naam van uzelf of
uw kind, adres en woonplaats door te geven in verband met de verzekering. Na afloop van de
proeflessen vult de trainster de ingangsdatum voor de contributie in.
Het aanmeldingsformulier s.v.p. inleveren bij de docent tegelijk met bijgevoegd
toestemmingsformulier.
Ons privacy beleid conform AVG is terug te vinden op onze website www.scmellow.nl

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Sint Odiliënberg, september 2020
Beste ouder/verzorgers/leden,
Binnen onze vereniging laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, demo’s, wedstrijden en lessen. Ook uw zoon/dochter/uzelf
kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. Denk hierbij aan de foto’s van onze jaarlijkse DemoDanceDag.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade kunnen
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden. Toch is het noodzakelijk om uw toestemming te
vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter of van uzelf.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uzelf en/of uw
zoon/dochter. Wilt uw deze brief tegelijkertijd inleveren met het inschrijvingsformulier. Pas dan is uw inschrijving
compleet.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten en demo’s. De vereniging heeft daar geen invloed op,
maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leden soms zelf een keuze willen
maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en
video’s wel of niet mag.
Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Bestuur SC Mellow

Hierbij verklaart ondergetekende, lid en/of ouders/verzorger van …………………………………….. Groep ……..
dat foto’s en video’s door SC Mellow gebruikt mogen worden:
•
•

Op de website van de vereniging.
Op sociale-media accounts van de vereniging (Facebook, Instagram. Tiktok)

Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger
(indien jonger dan 16 jaar):

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening lid (12 jaar of ouder)*: ………………………………………………………………………..
Handtekening lid (16 jaar of ouder)*: ………………………………………………………………………..
* Leden vanaf 12 jaar dienen zelf ook toestemming te geven door middel van het ondertekenen van dit formulier (ouders ook verplicht).
* Leden vanaf 16 jaar hebben geen toestemming van ouders nodig en dienen dit formulier zelf te ondertekenen.
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