Thof Running Maasland
Bank: NL94RABO0340447605
KvK: 27248462
www.thofrunning.nl

Aanmeldingsformulier Thof Running Maasland
Aanmelden voor lidmaatschap kan door onderstaand formulier volledig in te vullen. Het volledig
ingevulde aanmeldingsformulier dien je in te leveren bij Helma Vermeer op adres Huis ter Lucht 2b,
3155 EB Maasland, of in te scannen en te e-mailen naar: penningmeester@thofrunning.nl.

Persoonsgegevens en opgaaf type training
Naam: ___________________________________________

□ M□ V

Adres: ___________________________________________
Postcode: ________________________________________
Woonplaats: ______________________________________
Telefoon nummer: _________________________________
E-mailadres: ______________________________________

□ Hardlopen □ Power walking
Bij hardlopen, de loopgroep waarin je wilt starten: □ A □ B □ C □ D
Startdatum: _______________________________________

□ Ik ben minimaal 16 jaar.
Machtiging incasso
De contributie voor hardlopen bij Thof Running bedraagt € 35,00 per half jaar. De contributie voor
Power Walking bedraagt € 8,75 in de periode april t/m juni 2019. Zolang het Power Walken 1x per
week wordt gegeven bedraagt de contributie vanaf juli 2019 € 17,50 per half jaar. Indien door het
bestuur van Thof Running besloten wordt de Power Walking training 2x per week aan te gaan bieden
dan bedraagt de contributie € 35,00 per half jaar.
Met ondertekening van dit aanmeldingsformulier machtig ik Thof Running Maasland, tot
wederopzegging, tot automatische incasso van de contributie van:
IBAN-nummer: ____________________________________
Ten name van: ____________________________________

Veiligheid en privacy
Thof Running is een officiële sportvereniging. Het volgen van proeftrainingen of lidmaatschap
betekent voor eigen risico en uit vrije wil deelnemen aan de trainingen (en andere activiteiten) die
door Thof Running worden georganiseerd. Het veilig uitvoeren van trainingen heeft hoge prioriteit
binnen Thof Running. Een veiligheidsprotocol is opgesteld met richtlijnen en afspraken om hieraan
adequaat invulling te geven. Naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) heeft Thof Running een privacy protocol opgesteld. Het veiligheidsprotocol en het privacy
protocol zijn te vinden op: https://www.thofrunning.nl/index.php/club-info/veiligheidsprotocol.

Ondertekening aanmelding lidmaatschap
Plaats: _________________ Datum: _________________ Handtekening: _________________

