
INSCHRIJFFORMULIER  C.S.C. ’45 HEERENVEEN 
 Opgericht 1 juli 1945 

 
Het formulier graag volledig en in duidelijke blokletters invullen 
 
Achternaam : ______________________________ Voorletter(s) en roepnaam :  _______________________ 
 
Straat : ___________________________________________________ Huisnummer : _____________ 
 
Postcode : ____________________ Woonplaats :  ____________________________________________ 
 
Geboortedatum : ______________________________ Geslacht : M / V  (omcirkelen) 
 
Telefoonnummer vast : ______________________________ Telefoonnummer mobiel : ________________________ 
 
E-mail adres : _______________________________________________________________________________ 
 
Ingangsdatum lidmaatschap : ______________________________(eerstvolgende les na de proefles) 
 
Lesuur / lesuren  

□ Maandag  Van ______:______ tot ______:______ (tijd) □ Donderdag  Van ______:______ tot ______:______ (tijd) 

□ Dinsdag Van ______:______ tot ______:______ (tijd) □ Vrijdag  Van ______:______ tot ______:______ (tijd) 

□ Woensdag  Van ______:______ tot ______:______ (tijd) □ Zaterdag  Van ______:______ tot ______:______ (tijd) 

  
Locatie : Van Maasdijkschool / Ekke de Haanschool / Het Vogelnest / De Spil / Sportstad (omcirkelen) 
 
Train(st)er : _______________________________________________________________________________ 
 
 
Ondergetekende gaat hierbij akkoord met inschrijving in de Ledenadministratie en de voorwaarden die zijn vermeld in de 
informatiebrief 
 
Handtekening : ___________________________________ (bij minderjarigen, handtekening ouder/verzorger) 
 
 
 
 

Doorlopende machtiging Naam incassant :  C.S.C. ’45 Heerenveen 
  Adres incassant :  Burg. Falkenaweg 130 
  Postcode incassant :  8442 LK    
  Woonplaats incassant :  Heerenveen 
  Incassant ID :  NL94ZZZ400019770000 
 

 
Naam rekeninghouder : ___________________________________________________________________________________ 
 
Straat : ________________________________________________________ Huisnummer :  _____________ 
 
Postcode : _________________________ Woonplaats :  ____________________________________________ 
 
IBAN rekeningnummer : ___________________________________________________________________________________ 
 
Datum : __________________________________ Handtekening :  _________________________________ 
 
 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan C.S.C. ’45 Heerenveen om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar 

uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegen contributie en/of bijkomende kosten en uw bank om doorlopend een 

bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van C.S.C. ’45 Heerenveen. Als u het niet eens bent met deze 

afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 

naar de voorwaarden. 



TOESTEMMINGSFORMULIER 
 

Gebruik beeldmateriaal door CSC ’45 Heerenveen 

 
Tijdens onze lessen/trainingen, maar ook tijdens evenementen/wedstrijden (al dan niet door onszelf georganiseerd) 
maken wij foto’s en/of video’s van onze leden, trainers en/of kaderleden (hierna te noemen “leden”). Soms wordt dit 
beeldmateriaal gebruikt voor publicaties. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en zullen geen beeldmateriaal plaatsen 
waardoor leden schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het 
gebruik van beeldmateriaal van u en/of uw minderjarige kinderen. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat dit 
beeldmateriaal openbaar verschijnt. 
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons, of in onze opdracht, wordt gemaakt. Het kan 
voorkomen dat ook anderen beeldmateriaal maken. Wij hebben daar geen invloed op. 
 
Voor ieder lid dient er een apart formulier ingevuld en ondertekend te worden, dus ook als er meerdere personen uit 
uw gezin lid zijn van onze vereniging. U mag natuurlijk altijd terug komen op de door u gegeven toestemming. Wij 
verzoeken u dit schriftelijk (per mail) te doen bij het bestuur op secretariaat@csc45.nl. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
 
Bestuur CSC ’45 Heerenveen 
  
 
  
 
 
Ondergetekende* Betreffende persoon 
 
Naam: Naam: 
 
 
 
 
Geeft akkoord voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en/of video’s) voor digitale publicatie (nieuwsbrief 
Flambouw, Social Media waaronder Facebook, onze website, etc.) 
 
 
Ja / Nee** 
 
 
 
Datum: Handtekening: 
 
 
 
 
 
*  Voor minderjarigen dient de wettelijke vertegenwoordiger dit formulier in te vullen en te ondertekenen.  
** Omcirkelen wat van toepassing is. 
 
 
 
 
 

Bovenstaande TWEE formulieren inleveren bij de train(st)er of scannen en mailen naar 
ledenadministratie@csc45.nl 

 



 

INFORMATIEBRIEF  C.S.C. ’45 HEERENVEEN 
 Opgericht 1 juli 1945 

  
 Burg. Falkenaweg 130 
 8442 LK  Heerenveen 
 info@csc45.nl / www.csc45.nl 
 IBAN NL 21 RABO 0326 4179 66 
 
 
 
Aan alle nieuwe leden, 
 
Van harte welkom bij onze vereniging C.S.C. ’45 Heerenveen! Wij hopen dat u en/of uw kind(eren) de lessen op een 
sportieve en plezierige manier zult/zullen volgen. 
 
Onderstaand treft u belangrijke informatie aan met betrekking tot uw lidmaatschap en/of dat van uw kind(eren). 
Tevens verwijzen wij u naar onze website www.csc45.nl voor meer informatie. 
 
 
Wijzigingen 
Wijzigingen in de gegevens welke zijn ingevuld op het inschrijfformulier dienen zo spoedig mogelijk te worden 
doorgegeven aan ons door een mail te sturen naar ledenadministratie@csc45.nl. 
 
Contributie en overige kosten 
Voor de betaling van de contributie is het verstrekken van een incassomachtiging verplicht. U wordt daarom verzocht 
om het bijgaande inschrijfformulier en de incassomachtiging volledig in te vullen en te retourneren. U mag deze 
afgeven bij de eerstvolgende les/training, of scannen en mailen naar ledenadministratie@csc45.nl. De incasso van de 
contributie geschiedt maandelijks achteraf op/rond de 25e van de maand. De verschuldigde K.N.G.U. Bondscontributie 
wordt per kwartaal geïncasseerd in de maanden februari, mei, augustus en november, gelijktijdig met de incasso van 
de lescontributie. 
 
Een overzicht van de actuele contributie kunt u vinden op onze website www.csc45.nl/contributie. 
 
Bij inschrijving worden er eenmalig € 6,- inschrijfkosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt met de eerste 
contributiebetaling geïncasseerd. Indien van toepassing zullen verschuldigde wedstrijdkosten, wedstrijdpassen, 
kosten turnkleding etc. als eenmalige kosten worden geïncasseerd.  
 
Om te voorkomen dat geïncasseerde bedragen (automatisch) worden gestorneerd, dient u er voor te zorgen dat het 
opgegeven IBAN rekeningnummer, op het moment van afschrijving, voldoende saldo bevat.  
 
Bij betalingsachterstand (contributie, wedstrijdkosten, etc.) zal nogmaals getracht worden te incasseren, waarbij het 
verschuldigde bedrag verhoogt wordt met € 2,- administratiekosten. Mocht de incasso wederom niet lukken, dan zal 
er telefonisch of per email contact op worden genomen. 
 
Nieuwsbrief 
Door lid te worden van onze vereniging gaat u ermee akkoord dat u enkele keren per jaar onze nieuwsbrief, de 
Flambouw, per mail ontvangt. De nieuwsbrief is ons middel om met u te communiceren over leuke weetjes, nieuws 
en belangrijke mededelingen, waaronder contributieverhogingen. Stelt u geen prijs meer op het ontvangen van deze 
nieuwsbrief, dan kunt u dit per mail laten weten op flambouw@csc45.nl. Mogelijk komt de nieuwsbrief in uw SPAM 
map terecht. Controleer deze map en voeg de afzender toe aan uw vertrouwde contacten. 
 
Medisch 
Indien er een medische situatie van toepassing is op u en/of uw kind(eren) welke van invloed kan zijn tijdens de lessen, 
dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de train(st)er. Dit kan een permanente situatie betreffen of 
bijvoorbeeld een tijdelijke blessure. U hoeft het bestuur hier niet van op de hoogte te brengen. 
 
 

mailto:ledenadministratie@csc45.nl


 
Opzeggen 
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie (per mail) en kan per 1 januari 
of 1 juli, met inachtneming van één maand opzegtermijn (vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2006). 
Uw opzegging dient dus vóór 1 december of 1 juni door ons te zijn ontvangen. 
 
Privacy 
Door lid te worden van onze vereniging geeft u (en/of u voor uw minderjarige kind) toestemming dat wij de 
persoonsgegevens verwerken.  
 
Momenteel zijn wij nog bezig met het uitvoeren van werkzaamheden om u inzicht te kunnen geven in hoe wij omgaan 
met uw persoonsgegevens (fysieke en digitale administratie). Uiteraard gaan wij hier vertrouwelijk mee om. Raadpleeg 
onze website om op de hoogte te blijven van de status van deze werkzaamheden. 
 
Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website, is terug te vinden in onze Privacy 
Reglement. Deze is te vinden op onze website www.csc45.nl. 
 
Beeldmateriaal 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingaande 25 mei 2018, hebben wij uw toestemming 
nodig om beeldmateriaal te mogen gebruiken welke wij van u en/of uw minderjarige kinderen maken. Bij deze 
informatiebrief treft u het toestemmingsformulier aan. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en in te leveren 
tezamen met het inschrijfformulier. 
 
Vragen? 
Voor vragen over bovenstaande informatie, ontstane problemen, overige vragen en/of opmerkingen, kunt u terecht 
op onze website www.csc45.nl, of contact opnemen met één van onze bestuursleden.  
 
 
 
Bestuur C.S.C. ’45 Heerenveen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csc45.nl/

