
Triathlon Vereniging Roermond 
De Oever 38 
6071 SK Swalmen

Inschrijfformulier 2019
Persoonlijke gegevens:

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnr

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Emailadres

Bank/Giro nr

NTB-licentie Aspirant Basis Atleten Geen

Volledigheidshalve wordt nog vermeld dat de vereniging TVR niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade 
opgelopen tijdens TVR-activiteiten. 
  
Datum : 
  
Handtekening : 
  
Dit formulier ondertekend inleveren bij een der bestuursleden, opsturen naar het postadres of mailen naar 
secretariaat@triathlonroermond.eu 
  
Toelichting: 
Lidmaatschap Triatlon Vereniging Roermond 
De contributie voor het jaar 2019 bedraagt 78 euro. Hierbij komt optioneel nog het lidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond (zie 
volgende paragraaf). 
  
Soort lidmaatschap Nederlandse Triatlon Bond 
Elk lid van onze vereniging kan tevens een lidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond, inclusief het bondsblad “Triathlonsport” 
aangaan. Dit kan een aspiranten lidmaatschap, basis lidmaatschap of een basis lidmaatschap met een atletenlicentie zijn. 
Om deel te nemen aan wedstrijden dien je in het bezit te zijn van een licentie. Dit kan een daglicentie zijn en is alleen voor dat evenement 
geldig. Indien men kiest voor een atletenlicentie is een daglicentie niet meer nodig. Een atleten licentie is 1 jaar geldig. Er worden geen 
voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van een atleten licentie. Een aspiranten lidmaatschap is mogelijk voor 1e jaars leden. Met een 
aspiranten lidmaatschap kan zonder daglicentie deelgenomen worden aan evenementen van maximaal de kwart afstand. Aan het einde van 
het kalenderjaar krijgt een aspirant-lid een vrijblijvende aanbieding om voor het daarop volgende jaar een regulier lidmaatschap aan te 
gaan. 
De bondsafdracht bedraagt € 36,- voor het basislidmaatschap en € 26,00 extra voor een eventuele atleten licentie. Het aspiranten 
lidmaatschap kost € 12,-. 
 



Triathlon Vereniging Roermond beschikt over een beperkt aantal persoonsgegevens van elk lid. 
Deze gegevens zijn rechtstreeks verkregen bij het aanmelden bij de vereniging, via de betaling van 
de contributie en eventueel indirect vanuit de Nationale Triathlon Bond. De vereniging probeert zo 
zorgvuldig mogelijk met deze gegevens en daarmee uw privacy om te gaan. 
Het gaat hier om de volgende (NAW) gegevens: 
Voornaam, achternaam en eventueel tussenvoegsel, adres, postcode en woonplaats, 
geboortedatum en eventueel telefoonnr en emailadres. Middels de contributie is het bankrekeningnr 
van een lid ook bekend. Deze bankgegevens worden echter niet bewaard binnen de administratie 
van de vereniging en vallen zodoende buiten beschouwing. 
De persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor de bestuursleden van de vereniging en worden 
uitsluitend gebruikt voor communicatieve doeleinde gekoppeld aan de verenging. Deze 
communicatieve doeleinde (o.a. nieuwsbrief) zijn niet commercieel van aard en worden anoniem 
(per e-mail in BCC) verstuurd. De persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld of verkocht 
aan derden.Een uitzondering vormt hierop de Nationale Triathlon Bond i.g.v. het aanmelden als 
bondslid. Ook bij onderzoek naar strafbare feiten, zullen de gegevens aan betreffende 
rijksoverheden beschikbaar worden gesteld. Persoonsgegevens van minderjarigen worden 
uitsluitend verwerkt als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een van de ouders c.q. 
verzorgers. 
De persoonsgegevens worden uitsluitend digitaal bewaard, op een centrale locatie die afgeschermd 
is met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Deze combinatie is uitsluitend bekend 
bij de bestuursleden en de beheerder van de digitale opslagruimte. Verder zijn de systemen 
beveiligd middels firewalls en beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het 
besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. 
Elk persoon waarvan Tiathlon Vereniging Roermond persoonsgegevens in bezit heeft, kan zijn of 
haar gegevens op verzoek, kosteloos inzien. De persoonsgegevens worden bewaard tenminste 
zolang de persoon lid is van de vereniging. Na het afmelden als lid, zullen de persoonsgegevens 
worden verwijderd op verzoek van het betreffende lid. Zonder dit verzoek blijven de gegevens 
bewaard als historische data onder dezelfde voorwaarde zoals vermeld in deze verklaring. 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens en 
de toekomstige Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven. 
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