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Lid worden van onze gymvereniging. Vul dan onderstaande gegevens in 
 

Voor en achternaam  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Geslacht     ⃝ Vrouw      ⃝ Man 

Geboortedatum  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

IBAN rekeningnummer  

Naam rekeningnummer  
 

Door ondertekening wordt toestemming gegeven voor het verwerken van gegevens 
• gv WSBF incasseert via Rabobank internetbankieren de maandelijkse afschrijving voor contributie en 

bondscontributie en bij van toepassing zijnde wedstrijdgelden. Een nieuw lid betaald eenmalig inschrijfgeld 
van 10 euro. Het rekeningnummer en naam lid wordt hiervoor gebruikt. 

• gv WSBF geeft via het systeem Digimembers van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) de 
gegevens van het lid door om bondscontributie af te dragen en om aan wedstrijden deel te nemen. 
De naam, adres, woonplaats en geboortedatum wordt hiervoor gebruikt. 

• gv WSBF maakt foto’s/filmpjes van het lid tijdens lessen/ wedstrijden, die alleen op de website en facebook 
van WSBF en in plaatselijke kranten kunnen worden geplaatst; 

• gv WSBF mailt informatie naar het opgegeven mailadres, zoals een nieuwsbrief, leswijzigingen etc.; rekening 
houdend dat het mailadres niet bij anderen terecht komt. 

 

Het bestuur van gv WSBF is verantwoordelijk voor bescherming van de persoonsgegevens in fysieke mappen en 
computers. Met externe partijen Rabobank en KNGU zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Na 
beëindiging van een lidmaatschap worden de gegevens van het lid verwijderd uit Digimembers KNGU en het 
fysieke inschrijfformulier vernietigd. 
 

Ondertekening 
Nog geen 18 jaar? Dan hebben we de naam en handtekening van je ouder(s)/verzorger(s) nodig. 

 

Handtekening van jezelf 
Nog geen 18 jaar?  
Handtekening van je ouder(s)/verzorger(s)  

 

Naam ouder(s)/verzorger(s)   
 

Het inschrijfformulier inleveren bij de leiding 
 

Onderstaande invullen door de leiding tbv administratie WSBF 

Per welk kwartaal: inschrijving Digimembers   

Per welke datum: inning contributie  

Voor welke discipline(s):  ⃝ Recreatief      ⃝ Selectie      ⃝ Acro      ⃝ Freerunning 

Totaal aantal uren les:  
 

Inschrijfformulier 
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