LETS Ruilkring Ermelo VOOR ELKAAR!
Aanmeldingsformulier nieuw lid
Naam

_________________________________________________________

Adres

__________________________________________________________

Postcode en plaats __________________________________________________________
Telefoonnummer(s) _________________________________________________________
Email adres

_________________________________________________________

Contributie : 8 pauwen en € 5 per kalenderjaar (1 januari – 31 december)
en naar rato wanneer later lid dan vanaf 1 januari.
Na aanmelding als lid is het eerste halfjaar vrijgesteld van pauwencontributie.
Contributie vanaf 1 januari 2020 : 8 pauwen en € 7,50 per kalenderjaar.
Ondergetekende verklaart hierbij :
• kennis genomen te hebben van de statuten, het huishoudelijk reglement,
de privacy-verklaring en de procedure Jerry van Zandwijkfonds.
Deze zijn te vinden op de website www.letsermelo.nl.
• na bevestiging lidmaatschap op korte termijn een herkenbare profielfoto te zullen
plaatsen in het digitale LETS-systeem Cyclos. Zo nodig wordt hierbij hulp geboden.
• te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.
• te weten dat de ruilkring LETS Ermelo VOOR ELKAAR! niet aansprakelijk is, noch door
de deelnemer aansprakelijk gesteld kan worden, voor financiële gevolgen van letsel of
anderszins, opgelopen bij het ontvangen of verlenen van diensten door LETS-leden.
Dat geldt ook voor letsel of anderszins, opgelopen tijdens door LETS Ermelo
georganiseerde activiteiten. Het is de deelnemer bekend, dat ook schade aan
eigendommen niet door de LETS-ruilkring wordt vergoed.
Het lidmaatschap gaat in per .....................................
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LETS Ruilkring Ermelo VOOR ELKAAR!

In verband met de nieuwe "Algemene verordening gegevensbescherming" (AVG)
Geeft u toestemming voor het rondsturen van uw gegevens aan andere leden door middel
van een ledenlijst voor wat betreft uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer ?

ja / nee

Geeft u toestemming voor het gebruik van een foto met uw afbeelding voor promotie
doeleinden op de website en de Facebookpagina van LETS ?

ja / nee

Geeft u toestemming voor het gebruik van een foto met uw afbeelding voor promotie
doeleinden in externe media zoals regionale nieuwsbladen ?

ja / nee

Geeft u toestemming voor het gebruik van uw volledige naam en/of foto met uw afbeelding in het LETS
Nieuwsblad ? Het nieuwsblad wordt fysiek rondgedeeld aan leden en belangstellenden en wordt ook
gepubliceerd op de website. Ook ligt een exemplaar in de bibliotheek en op plekken waar deze door
leden wordt achtergelaten.
Ondergetekende geeft toestemming voor het gebruik van naam in het nieuwsblad.

ja / nee

Ondergetekende geeft toestemming voor het gebruik van foto in het nieuwsblad.

ja / nee

Op welke manier wenst u het nieuwsblad te ontvangen (één kruisje plaatsen)
Ik wens graag een papieren versie te ontvangen
Ik wens graag een digitale versie te ontvangen

Ermelo, datum :

Handtekening :

____________________________________________________________________________________
Alstublieft dit formulier met bijlage
• scannen en mailen naar het secretariaat, info@letsermelo.nl of
• inleveren bij of opsturen naar een van de bestuursleden of
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