Aanmeldformulier Lid worden van de Nederlandse Folkboot Club (NFC)
(Na invullen en ondertekenen graag dit formulier terugsturen naar:
bestuur@folkboot.nl)
Persoonlijke gegevens voor in ledenadministratie
De ondergetekende,
Naam: __________________________________________________
Adres: __________________________________________________
Postcode: __________________________________________________
Woonplaats: __________________________________________________
E-mailadres: __________________________________________________
Scheepsnaam: __________________________________________________
Type: __________________________________________________
Zeilnummer: __________________________________________________
Werf: __________________________________________________
Bouwjaar: __________________________________________________
Materiaal romp: __________________________________________________
Thuishaven: __________________________________________________
Met het onderteken van dit formulier stemt u in met het betalen van jaarlijkse contributie. Voor het
eerste jaar is de contributie vastgesteld op €56,-. Leden krijgen hiervoor een aparte factuur welke
binnen twee weken dient te worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer.
De hoogte van de contributie kan worden aangepast middels een besluit van de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging. Tevens kan eventueel in een dergelijke ledenvergadering
worden besloten tot een tussentijdse additionele bijdrage van de leden.
Indien u niet in bezit bent van een Folkboot kunt u begunstiger worden van de vereniging. De
contributie voor de begunstiger is de helft van de gewone contributie. Indien u als begunstiger (zoals
omschreven in de statuten) lid wilt worden geeft u dit dan graag aan in uw begeleidende email bij het
terugsturen van dit formulier.
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Met het tekenen van dit document en het daarmee lid worden van de vereniging stemt u in met de
zaken die vastgelegd zijn in de statuten en het huishoudelijk regelement. De statuten vindt u terug op
de website van de vereniging.
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging,
activiteiten, nieuwsberichten en dergelijke. Ook willen we wedstrijdschema’s, uitslagen en foto’s en
filmpjes van de activiteiten op internet, whatsapp en andere vormen van social media van de
vereniging kunnen plaatsen en delen. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming
aan de vereniging om;
(1) U te benaderen voor activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere zeilverenigingen en
klassenorganisaties;
(2) Het publiceren van foto’s en/of filmpjes van activiteiten van de vereniging
op internet, social media en Whatsapp;
(3) Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer via het bestuur te delen met andere leden
zodat ze u kunnen benaderen.
Het bestuur van de vereniging vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de
persoonsgegevens van onze leden. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en
verwerkt. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacy wetgeving vastgelegd in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel van de Nederlandse Folkboot Club. Zo
worden leden middels e-mail geïnformeerd over activiteiten van de Vereniging en uitgenodigd voor
de algemene ledenvergadering of andere op de vereniging betrekking hebbende bijeenkomsten en
evenementen, alsmede worden de persoonsgegevens gebruikt ten behoeve van de
ledenadministratie. Daartoe worden van de leden alleen noodzakelijke gegevens gevraagd, zoals
naam, adres, e-mailadres en scheepsgegevens.
Via onderstaande link is de volledige privacy verklaring terug te vinden:
https://folkboot.nl/wp-content/uploads/2021/02/Privacystatement-NFC-Januari-2021.pdf
Stemt u er mee in dat uw persoonlijke- en scheepsgegevens worden opgenomen in de
ledenadministratie van de NFC en wordt verwerkt zoals vermeld in de privacy verklaring?

 Ja
 Nee

Plaats: __________________________________________________

Datum: __________________________________________________

Handtekening: __________________________________________________
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