Sponsor formulier Stadsschutterij Culemborg
Naam bedrijf

:

Naam contactpersoon

:

Postcode + adres

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

Toezegging (eenmalig)

:

€

Toezegging (jaarlijks)

:

€

Reclame-uiting

:

De sponsor zegt hierbij toe het overeengekomen bedrag te willen
betalen aan de Stadsschutterij Culemborg als sponsoring van de
activiteiten van deze vereniging. De sponsor zal na ondertekening van
dit formulier voor de (eenmalige) betaling een nota ontvangen van de
secretaris. De nota zal op naam van het bedrijf worden gesteld.
De toezegging kan eenmalig worden gedaan of jaarlijks tot
wederopzegging. Bij een jaarlijkse toezegging zal de sponsor bij
aanvang van een nieuw kalenderjaar een nieuwe nota ontvangen.
Als tegenprestatie zal de Stadsschutterij de naam en/of logo van de
sponsor vermelden op de website van de vereniging. Ook mag de
sponsor een reclame-uiting laten ophangen op de schietbaan van de
vereniging. Deze reclame-uiting dient door de sponsor aangeleverd te
worden. Bij een substantiële sponsoring van € 250,- of meer kan de
Stadsschutterij Culemborg een plaquette met het logo van de sponsor
laten maken.
Aldus overeengekomen met een vertegenwoordiger van de
Stadsschutterij Culemborg. U ontvangt per omgaande een factuur voor
de betaling.
Bij ondertekening gaat u ook akkoord met de AVG-verklaring zoals
afgedrukt op de ommezijde van deze overeenkomst.
Datum:

Handtekening Sponsor:

Naam vertegenwoordiger
Stadsschutterij Culemborg:

Handtekening namens
Stadsschutterij Culemborg:

*1*

Bestuur
Stadsschutterij Culemborg
Schietbaan:
Anthonie van Diemenstraat 2
4104 AE Culemborg
Postadres secretaris
Schiestraat 18
4105 ZH Culemborg
www.stadsschutterijculemborg.nl
stadsschutterijculemborg@
gmail.com
Kamer van Koophandel
63341891

AVG
Verklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Stadsschutterij Culemborg is een vereniging voor het beoefenen van de handboogsport in al
haar facetten. De vereniging is opgericht op 18 mei 2015.
Voor het uitoefenen van de verenigingsactiviteiten, registratie van het lidmaatschap van haar
leden, het innen van de contributie en de financiële administratie voert Stadsschutterij
Culemborg een ledenadministratie. In deze ledenadministratie worden van de leden en
klanten/sponsors de volgende persoonsgegevens vastgelegd;
• Naam, adres, woonplaats (NAW)
• Geslacht
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Telefoonnummer
Het bestuur van de Stadsschutterij Culemborg verklaart dat zij deze informatie alleen zal
gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden en deze gegevens niet zal uitlenen of
beschikbaar stellen aan een wederpartij. Hierbij zal de privacy van de leden en
klanten/sponsors in acht genomen worden.
De leden/klanten/sponsors kunnen zich wenden tot het bestuur, en in het bijzonder tot de
secretaris, voor de volgende rechten:
• Recht op inzage
• Recht op rectificatie
• Recht op aanvulling
• Recht op vergetelheid; standaard zullen de lidmaatschapsgegevens nog een vol
kalenderjaar bewaard worden na beëindiging van het lidmaatschap ten behoeve van de
afsluiting van het financiële boekjaar en de daaropvolgende kascontrole door een
kascontrole commissie.
• Klachten over deze rechten en/of de privacy
Deze verklaring gaat in op 25 mei 2018 en zal worden gepubliceerd op de website van de
vereniging.
Namens het bestuur,
Jan Griffioen, secretaris
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