H.P.S.C. Alkmaar e.o. sportafdeling
De Hartslag
zwemafdeling

Secretariaat: Mevr. Saskia Stelloo, R. P. Geerligstuin 27, 1705 HK Heerhugowaard, tel: 06-53637474
ING Bank: NL93 INGB 0006727915 t.n.v. H.P.S.C. Alkmaar
www.hpsc-alkmaar.nl email: info@hpsc-alkmaar.nl

Beste mevrouw of meneer,
Het sporten bij de H.P.S.C. is aan bepaalde regels gebonden. Deze zetten wij hieronder even op een rijtje:
•

Als u aan onze activiteiten wilt deelnemen, verzoeken wij u bijgaand aanmeldings- en het AVG formulier
volledig in te vullen, van een pasfoto te voorzien en te ondertekenen. Het medicijngegevens formulier of
een medicijnuitdraai van uw apotheker wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

•

Wij verwachten van u dat u overleg pleegt met de uw behandelend cardioloog of huisarts, die aangeeft
er geen bezwaar tegen te hebben dat u deelneemt aan begeleid sporten.

•

Bij verhindering afmelden bij een van de bestuursleden.

•

Bij ziekte gaarne melden bij het secretariaat.

•

Elke medicijnwijziging of verandering in uw ziektebeeld doorgeven aan het secretariaat of een van de
bestuursleden.

•

Het deelnemen aan de activiteiten gebeurt op eigen verantwoording.

•

De contributie voor het sporten is € 120.00 per jaar.

•

Voor het zwemmen is de contributie € 96,00 per jaar.

•

Door de ingevulde en ondertekende formulieren af te geven verplicht u zich om de contributie over te
maken op: IBAN: NL93 INGB 0006727915, t.n.v. H.P.S.C. Alkmaar, o.v.v. uw lidnummer.
De betaling van de contributie kan per verenigingsjaar in januari, per half jaar in januari en juli,
per kwartaal in januari, april, juli en oktober in de eerste week van het kwartaal.
Deze contributieverplichting is bij vooruitbetaling verschuldigd.

•

Een lid is bevoegd zijn lidmaatschap te beëindigen aan het einde van iedere maand, met inachtneming
van een opzegtermijn van een (1) maand. Latere opzegging wordt geacht te zijn een opzegging met ingang van de volgende maand. Een zodanige opzegging ontheft het lid dus niet van de verplichting tot
betaling van de contributie van de lopende maand. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend
schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat. Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden. Het
secretariaat bevestigt de ontvangst van uw opzegging schriftelijk of per e-mail. Ontvangt u geen bevestiging, neem dan contact op met het secretariaat.

•

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

•

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op onze website www.hpsc-alkmaar.nl onder
de knop ‘meer info’.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij een van onze bestuursleden.
Voorzitter:
Secretaris:
Administratie:

Dick Spits
Saskia Stelloo
Frans Smit

Heerhugowaard
072-564 02 36
Heerhugowaard
06-536 374 74
administratie@hpsc-alkmaar.nl

Wij heten u van harte welkom en hopen dat u veel fijne en ontspannende sporturen bij en met ons zult hebben.

Het bestuur.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 40637344.
Aangesloten bij: Harteraad

Privacyverklaring H.P.S.C.
Omdat de wet AVG in werking is getreden heeft het bestuur van de Hart Patiënten Sport Club Alkmaar e.o., nader te noemen H.P.S.C. voor u deze verklaring gemaakt. Indien u kennis heeft genomen en geen bezwaren
heeft dan verzoeken wij u de verklaring te ondertekenen.
Persoonsgegevens die worden verwerkt.
De H.P.S.C kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en uw achternaam, uw geboortedatum, uw adresgegevens, uw telefoonnummer,
uw e-mailadres, uw medische gegevens en uw bankrekeningnummer.
Waarom heeft de H.P.S.C deze gegevens nodig?
H.P.S.C verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt
niet bereikt kunt worden. Ook worden de gegevens gebruikt voor het innen van de contributie.
Hoelang worden de gegevens bewaard?
H.P.S.C bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de vereniging.
De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor bestuursleden.
Bij het opzeggen van uw lidmaatschap worden uw gegevens naar een digitaal archief gezet, wat alleen door het
bestuur in te zien is. H.P.S.C is verplicht om deze gegevens nog gedurende een periode van 7 jaar te bewaren.
Mocht u willen dat u na deze periode uit het archief gehaald wordt dient u dit aan te geven.
Delen met anderen.
H.P.S.C verstrekt uw gegevens niet aan derden.
Beveiliging
H.P.S.C. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie
wenst over de beveiliging van de door de H.P.S.C verzamelde gegevens, neem dan contact op met het secretariaat via www.info@hpsc-alkmaar.nl

Gelezen en akkoord bevonden door ………………………………………………………… op datum …………………………..

………………………………………………………… Handtekening

Hart Patiënten Sport Club H.P.S.C. Alkmaar e.o.
Inschrijfformulier
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Gemeente:
Telefoon:
E-mailadres:

Roepnaam:
Geboortedatum:

Cardioloog:
Huisarts:
Bankrekening:

Contactpersoon: (bij calamiteit)
Naam en
Telefoonnummer

GSM telefoon:

Medische gegevens
Infarct:
Bypass operatie:
Dotterbehandeling:
Hartklepdefect:
Operatie:
Andere hartaandoening:
Zo ja welke?
Hebt u revalidatie gedaan?
Zo ja wanneer?
In welk ziekenhuis bent u behandeld?
Wie is/was de behandelend arts?
Andere relevante gegevens?

Inschrijving voor

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

pasfoto

ja/nee

sporten

zwemmen

wo do vrij 1e 2 e 3 e 4 e uur

ma 1e 2 e 3 e 4 e groep

Vul op de bijlage van dit formulier uw medische gegevens in (aanbevolen, is niet verplicht).
Datum van inschrijving:

handtekening nieuw lid:

Het deelnemen aan de activiteiten gebeurt op eigen verantwoording.
Overleg geweest met de behandelend arts: Dr.
die er geen bezwaar tegen heeft dat bovenstaande patiënt gaat sporten bij de HPSC.
Handtekening arts:

Medicijngegevens
Bent u overgevoelig (allergisch) voor
bepaalde medicijnen of andere stoffen?
Zo ja, welke?

Welke medicijnen
gebruikt u en hoeveel?

paraaf
2021

paraaf
2022

Gelieve een medicijnlijst (computeruitdraai) van de apotheek bij te sluiten.

paraaf
2023

paraaf
2024

paraaf
2025

paraaf
2026

paraaf
2027

paraaf
2028

paraaf
2029

paraaf
2030

