Aanmeldformulier lidmaatschap

ecretariaat:
Secretariaat Malsnaruiter
Femke Steenbergen
Retsestraat 4
4011 JN ZOELEN
Tel. 06-22453527
secretariaat@malsnaruiters.nl
Rabobank Geldermalsen
IBAN: NL11RABO0321264924
BIC: RABONL2U
KvK Nr. 40156264
www.malsnaruiters.nl

Naam :

______________________________________________________________

Adres :

______________________________________________________________

Postcode/Woonplaats :_____________________________________________________________
Telefoonnummer :

______________________________________________________________

Mobiel :

______________________________________________________________

Geboortedatum :

______________________________________________________________

Emailadres :

______________________________________________________________

Geeft zich tot wederopzegging op als: RIJDEND- / NIET RIJDEND- / STARTKAART- / KABOUTER- / DONATEUR /
SRIPPENKAART*-lid van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Malsnaruiters.
Hij/zij* verklaart privé voldoende WA verzekerd te zijn.
Hij/zij* gaat akkoord met de privacy verklaring zoals bijgevoegd bij dit formulier.
Bij verenigingsactiviteiten en dergelijke kunnen foto’s gemaakt worden die via social media of de pers verspreid kunnen
worden. Mocht u daar niet mee akkoord gaan, wilt u dat dan aangeven.
Ondergetekende verklaart de verschuldigde contributie steeds tijdig over te maken op rekeningnummer
NL11RABO0321264924 t.n.v. De Malsnaruiters te Buurmalsen. De contributie is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2015 en bedraagt:
d) Voor Kabouter leden € 35,00 per kwartaal
a) voor Rijdende leden € 137,50 per jaar,
b) voor Niet rijdende leden € 44,00 per jaar
e) Voor Donateur € 12,50 per jaar.
f) Strippenkaart € 75,- per kaart van 10 lessen.
c) voor Startkaart leden € 55,00 per jaar.
Voor Rijdende- en Startkaartleden (a en c) die zijn aangemeld cq. een startkaart hebben bij de KNHS is de basisafdracht
KNHS in bovenstaand lidmaatschap meegenomen.
Rijdende- en Startkaartleden (a en c) zijn verplicht éénmalig een clubdekje af te nemen. De kosten hiervan zijn € 30,00.
Rijdende- en Niet-rijdende leden (a en b) zijn verplicht jaarlijks 10 loten van de Grote Clubactie af te nemen ter waarde van
€ 30,00. Je kunt er voor kiezen om deze loten niet af te nemen en te doneren aan de club. Hij/zij* kiest er voor om de Grote
Clubactie loten af te nemen / te doneren*.
Wanneer je deelneemt aan de lessen of gebruik maakt van de bak met jouw paard of pony moet deze de basisenting influenza
en tetanus hebben gehad. De inenting moet jaarlijks worden herhaald. Om onze leden te kunnen garanderen dat er alleen
geënte paarden en pony’s deelnemen aan onze lessen verzoeken wij ieder die gebruik maakt van de rijbak een kopie van
de vaccinatiegegevens van hun (leen) paard/pony mee te sturen bij dit aanmeldformulier en dit bij de jaarlijkse enting
te vernieuwen.
Datum:__________________________20____
* (doorhalen wat niet van toepassing is)
Handtekening: __________________________
(voor minderjarige: ook ouder of voogd

Privacy verklaring LR & PC de Malsnaruiters
Dit is de privacy verklaring van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub de Malsnaruiters, gevestigd te Buurmalsen aan de Groeneweg 38. De
vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40156264. LR & PC de Malsnaruiters is
aangesloten bij de overkoepelende sportbond KNHS.
De bestuursleden van de Malsnaruiters zijn te bereiken via de email adressen zoals vermeld op onze website.
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Heeft u vragen naar
aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust aan onze secretaris of penningmeester.
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben we in deze privacy verklaring uiteengezet
hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft daaromtrent.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De persoonsgegevens die u met ons deelt zijn beperkt. Deze worden opgeslagen in een excel bestand ten behoeve van de ledenadministratie, en in een geautomatiseerd boekhoudprogramma ten behoeve van de jaarlijkse lidmaatschapsfacturen.
Verder maken wij gebruik van een internet portal van de KNHS, genaamd “Mijn KNHS”. Hierin wordt ook een ledenlijst en enige informatie
over de leden bijgehouden – zie hieronder.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zelf verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Voorletter (s)
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummers
Email adres
Bankrekening nummer
Betaalgegevens

Persoonsgegevens op “Mijn KNHS” internet portal
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Email adres
Startkaartinformatie van ruiter en paard, incl combinatienummer
Klasseringen en winstpunten

LR & PC de Malsnaruiters bewaart of verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
We verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•

regelmatig informeren van de leden over activiteiten etc
uitnodigingen versturen voor ALV’s etc
het afhandelen en vastleggen van betalingen

LR & PC de Malsnaruiters verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Na opzegging van uw lidmaatschap wordt u per het volgende kalenderjaar verwijderd uit de ledenlijst in Excel en uit het boekhoudprogramma. Ook wordt uw aanmeldformulier voor het nieuwe kalenderjaar
vernietigd of verwijderd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, of, ingeval van een oud-lid, te laten verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door LR & PC de Malsnaruiters. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde,
organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar
onze secretaris en/of de penningmeester. Daarnaast kunt u ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of uw bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens aan deze bestuursleden richten. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoort nummer, de strook
met nummers onderaan en uw Burgerservicenummer zwart, ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen 4 weken, op uw verzoek.
LR & PC de Malsnaruiters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging van persoonsgegevens
LR & PC de Malsnaruiters treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang,
publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijk personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang
tot de persoonsgegevens afgeschermd is dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met de secretaris of de
penningmeester.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
Wijzigingen van het privacy beleid
LR & PC de Malsnaruiters past haar privacy beleid aan om deze up to date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van
deze privacy verklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we u per email en/of via de website informeren.

