
AANMELDINGSFORMULIER 

Dit formulier dient u volledig ingevuld en ondertekend op te sturen aan: 
Ledenadministratie RTC Hoofddorp, p/a dhr. H.A. Esveld, Elspeterbos 57, 2134 LB Hoofddorp 

Hierbij verklaar ik, dat ik als lid van de Rijwiel Toer Club Hoofddorp: 
a) mij zal onderwerpen aan de Statuten, Huishoudelijk reglement en het Vademecum, alle genomen besluiten zal 

respecteren en zal meewerken aan een goede uitvoering 
b) het doel van de vereniging zal helpen bevorderen 
c) alle financiële verplichtingen jegens de vereniging zal nakomen 

Voornaam :   Achternaam :    

Geboortedatum : / /    

Adres :   Huisnummer :    

Postcode :   Woonplaats :    

Telefoon vast : (0  ) -   Telefoon mob. : (06)-   

    E-mailadres : @    

Ik geef mij op als  ☐ Hoofdlid ☐ Gezinslid (kind of partner van hoofdlid wonende op hetzelfde adres) 
en ontvang de toerfietskaart. 

Bent u reeds lid van een andere vereniging, gaarne opgave daarvan. 

NTFU lidnummer:        Naam en nummer vereniging:    

Datum: / /   Naam ouder/voogd:    

Handtekening: Handtekening ouder/voogd: 
Indien minderjarig gezinslid, dan dient een ouder of voogd mede te ondertekenen. 

 

Kosten lidmaatschap: voor actuele bedragen, zie de website. Eenmalige inschrijfkosten   €5,00 
Het lidmaatschap van de RTC Hoofddorp heeft een looptijd van 1 (één) jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, 
behalve indien uiterlijk vóór 1 november van het lopende jaar schriftelijk is opgezegd. 
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Enquête  

Ik heb de RTC Hoofddorp gevonden via: 
☐ Internetsite RTC    ☐ Gemeentegids 
☐ Informatiefolder RTC   ☐ Weekblad 
☐ Bestaand lid, nl.       ☐ Anders:          
Mijn werkzaamheden of beroep zijn:    

Mijn hobby’s zijn:    

Doorlopende machtiging 

Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming: 

• Aan RIJWIELTOERCLUB HOOFDDORP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw  
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 

• Aan uw bank om doorlopend een bedrag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
RIJWIELTOERCLUB HOOFDDORP 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden 

Naam Rijwieltoerclub Hoofddorp

Adres Tolheksbos 79

Postcode 2134 GH Plaats: Hoofddorp Land: NL

Incassant ID NL43ZZZ405975620000

Kenmerk machtiging

Reden betaling Lidmaatschap e/o activiteiten RTC Hoofddorp

Naam

Adres

Postcode: Plaats: Land:

IBAN

BIC

  Handtekening

Plaats en datum
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Vrijwilligerswerk 

RTC Hoofddorp organiseert verschillende activiteiten. Deze activiteiten kunnen wij alleen in stand houden    
met behulp van vrijwilligers. Wij verwachten als club dat u bij één of meerdere activiteiten uw diensten ter 
beschikking stelt. Hieronder kunt u aangeven aan welke activiteit(en) u wilt bijdragen. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 

Als RTC Hoofddorp verwerken wij u persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, 
activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van onze leden 
worden opgenomen in ons leden-administratiesysteem PC-leden en bij de NTFU. Als lid heeft u zelf    
altijd inzicht in uw eigen gegevens bij de NTFU en via de ledenadministrateur in PC-leden. U hebt dan    
de mogelijkheid deze gegevens te bewerken en/of af te schermen.   

 

In te vullen door de Ledenadministratie RTC Hoofddorp  
Ledenbestand  [  ]   Lidnummer [     ]  Aanmelding NTFU [   ]  NTFU nummer [               ]   Inlognaam [                     ]

JA  NEE  IK HELP BIJ DE VOLGENDE ACTIVITEIT(EN):

 Fietsclinic

 AvondFiets4Daagse

 Feestavond (afsluiting van het seizoen)

 Beheer en onderhoud van de website (Wordpress)

 Communicatie over onze activiteiten/club (bijv. via Facebook of lokale kranten)

 Opstellen van het clubblad (4x per jaar)

 Opstellen van de jaarkalender met activiteiten

 Maken of voorrijden van de routes

 Coördinatie van activiteiten

 Organisatie van het winterprogramma (thema-avonden en winterfietstochten)

JA  NEE  ACTIVITEIT

Ik ga akkoord met publicatie van foto’s die gemaakt zijn tijdens activiteiten van de 
vereniging in de lokale/regionale/landelijke media?

Ik ga akkoord met de invoer van uw gegevens bij Balk Rijwielen te Nieuw-Vennep. (korting)
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