NIEUWSBRIEF
NOV. 2018
Aan de leden van TV Wierden.
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nr. 17, 2018. Het bestuur wil weer een aantal gebeurtinissen/activiteiten onder
uw aandacht brengen middels deze nieuwsbrief. Evt. opmerkingen horen we graag. info@tvwierden.nl

Competitie.
De technische commissie( TC) is bezig met de voorbereidingen voor de voorjaarscompetitie
2019. Vorig jaar namen 4 seniorenteams deel en een aantal jeugdteams. Wil je als lid deelnemen meld je dan aan. Het mooiste is natuurlijk met een compleet team, maar je kunt je
ook individueel opgeven, de TC bekijkt dan de mogelijkheden.
Aanmelden als groep of individueel kan bij Hans Langen (beoogd VCL) voor 1 december 2018.
Zijn emailadres is: hanslangen6b@gmail.com
Opgave voor de jeugdcompetitie gaat via Robin Schildwacht.

Website.
Er komt een nieuwe website van TV Wierden.
Onze secretaris Leo Braakhuis heeft zich hier sterk voor gemaakt.
Eerst zal deze twee weken proefdraaien, waarna er wellicht nog enkele aanpassingen gedaan
moeten worden. Het bestuur bedankt Jan de Goeijen voor zijn werkzaamheden als webmaster
in de afgelopen 5 jaar.

Jeugd.
In de NJC spelen namens Tv Wierden 4 jeugdteams mee,
1 x oranje, 1 x geel, en 2 x groen.
Op 25 november is er weer een spetterend OUDER/KIND
toernooi gepland, tussen 14.00 en 17.00 uur.
Inmiddels zijn alle jeugdtrainingen gestart.
Maar liefst 43 kinderen gaan trainen in de winter.

Activiteiten.
De activiteiten commissie heeft het onderlinge toernooi bij
het veertig jarig jubileum als heel positief ervaren en wil dat
een vervolg geven. Dit zal dan in het nieuwe jaar een Nieuwjaarstoernooi voor clubleden worden dat op de binnenbanen gespeeld zal worden. Hopelijk met dezelfde aantal
deelnemers en hetzelfde enthousiasme.

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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