NIEUWSBRIEF
SEPT. 2018
Aan de leden van TV Wierden.
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nr. 16, 2018. Het bestuur wil weer een aantal gebeurtinissen onder uw
aandacht brengen middels deze nieuwsbrief. Evt. opmerkingen horen we graag. info@tvwierden.nl

SPE toernooi op 20 september a.s.

Aanvang 10.00 uur opgave bij Herman Ardesch: herman.ardesch@kpnmail.nl
Er worden 4 wedstrijden gespeeld en tussen de middag is er een lunch. EInde ca. 15.30 uur.

AVG verklaring TV Wierden
( zie pag. 2 van deze pdf )

40 jarig jubileum
Een geslaagde dag , met een onderling lintjes
toernooi, hoge deelname ( ca 100 deelnemers
senioren en junioren), geweldige sfeer,
mooi weer.

1 September 2018
Geslaagd jeugd rolstoeltennistoernooi!
De rolstoeltennissers van TV
Wierden hebben zaterdag 1 septembereen regionaal jeugdtoernooi gehouden.

Zie hieronder een kleine impressie.

De insteek van dit jeugdtoernooi
was om kinderen kennis te laten
maken met rolstoltennis.

Foto’s zullen ook op onze website geplaatst worden.

Klik op deze link naar een filmpje.

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u lid bent van TV Wierden en bevat de laatste nieuwtjes over uw club.
Voor meer informatie surf dan naar de website. Klik hier voor de website!

TV Wierden
Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en Facebook pagina
plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te
gebruiken.
Met dit formulier geef ik ……………………………………………………….. (naam invullen)
(verder: ondergetekende) TV Wierden (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij
te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen:
Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website van TV Wierden
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op Facebook van TV Wierden
Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of
bijzondere gebeurtenis.
…………………………………………………………………………………………………………
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen,
gegevens en organisatie. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw
om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam ……………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum………………………………………………………………………………………….
Datum…………………………………………………………………………………………………….
Handtekening ……………………………………………………………………………………………
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd …………………….………………………………………………………………
Handtekening ouder/voogd……………………………………………………………………………

Toestemmingsverklaring
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