INSCHRIJFFORMULIER
c.k.v. VZOD Kudelstaart
(* Doorhalen wat niet van toepassing is)

Voorletters:

Roepnaam

M/V*

Achternaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats

Telefoon vast:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:
Geboortedatum:
Contributiebetaling gaat per automatische incasso, per kwartaal
IBAN-nummer:
Handtekening rekeninghouder:
Aanmeldingsdatum:
Senior / junior / recreant / aspirant / pupil / kangoeroe / niet spelend*

Was u eerder lid van een korfbalvereniging?

Ja / Nee *

Zo ja, bij welke vereniging?
Hoe bent u in contact gekomen met VZOD?
Vele handen maken licht werk. Van al onze leden (of ouders van
jeugdleden) verwachten we een stukje medewerking. Wat kunt u voor ons
betekenen:
o Keukendienst – het verzorgen van voornamelijk frituur voor onze leden en
gasten op een zaterdagmiddag.
o Kantinedienst- het verzorgen van een drankje voor onze leden en gasten op een
trainingsavond en of op de Zaterdag als er wedstrijden plaatsvinden.
o Scheidsrechters – Het fluiten van de jeugdwedstrijden, dit is voor de F en E
teams.
o Oud papier ophalen – 3 x per jaar haalt VZOD oud papier op in Kudelstaart. De
opbrengsten van het oud papier komt ten goede van de club.
o Schoonmaken – Ieder vrijdagochtend of avond worden de kleedkamers
schoongemaakt tijdens het veldseizoen.
o Zaal/velddienst – ontvangen van scheidsrechters en tegenstanders, bewaken
van materiaal tijdens competitiezaterdagen

TOESTEMMINGSVERKLARING
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de
vereniging, wedstrijdinformatie en overige verenigingsactiviteiten.
Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u
of uw kind op de website van VZOD en/of in de clubmail plaatsen. Met dit formulier
vragen wij u hier toestemming voor.
Met dit formulier geef ik aan ckv VZOD (verder te noemen de vereniging) toestemming
om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen:
o Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij of mijn kind op de eigen
website en in de clubmail.
o Het opnemen van mijn foto:
□ OP DE TEAMPAGINA VAN DE WEBSITE
□ OP TEAMFOTO’S IN HET CLUBHUIS
o Mijn naam en telefoonnummer via Sportlinked beschikbaar te stellen zodat
andere leden mij kunnen benaderen.
o Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een
reünie of bijzondere gebeurtenis.
o Mijn naam, geboortedatum, lidmaatschapsnummer en foto beschikbaar te
bestellen voor Sportlinked om te gebruiken voor het Digitale Wedstrijdformulier.
Noot zonder deze toestemming is het niet mogelijk mee te spelen in
competitiewedstrijden
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen,
gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij
opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Handtekening speler/speelster:

Handtekening ouder/verzorger:
(bij minderjarigen)

FORMULIER INLEVEREN BIJ LEDENADMINISTRATIE
Maaike Heil, Oude Spoordijk 12, 1432 AB Aalsmeer of ledenadministratie@vzod.nl

