Handbalvereniging BDC’90
Postadres

Baanstraat 79
6372 AD Landgraaf

Inschrijving

Contact

Tel: 06 – 27 334 670
E-mail: secretariaat@hvbdc.nl

Bankrelatie

Inleveren bij trainer/bestuur

ABN/AMRO Bank: NL55 ABNA 0448 0438 31

Ondergetekende
Achternaam : _________________________

Roepnaam :_______________________

Straat en huisnummer : ______________________________________________________________
Postcode en plaats :

______________________________________________________________

Geboorte datum :

________________________________________

Telefoonnummer :

________________________ Mobiel________________________________

Nummer ouder :(evt)

______________________________________________________________

E- mailadres

Man / Vrouw *

_____________________________________________________________________
Ja / Nee *

Bent al eens eerder lid van een handbalvereniging geweest?
Zo ja, van welke vereniging?

________________________________________________________

Is het lidmaatschap bij de oude vereniging beëindigd?

Ja / Nee / Nvt *

Heeft u aan de financiële verplichtingen bij de oude vereniging voldaan?

Ja / Nee / Nvt *

Ik betaal de contributie via :

incasso

Ik betaal het inschrijfgeld via :

incasso / €35,- contant bijgesloten *

* Doorhalen wat niet van toepassing is / bij incasso machtigingsformulier invullen.
Na ontvangst van de € 35,- wordt je pas ingeschreven bij de bond en mag je wedstrijden spelen
Privacy beleid
Onze vereniging bewaart de hierboven genoemde persoonsgegevens van u en / of uw zoon of dochter ten behoeve van onze
ledenadministratie en het innen van contributie. Deels worden deze gegevens gedeeld met trainers en begeleiders in het kader van de
communicatie onderling van het betreffende team zoals de team app. De gegevens worden ingevoerd in Sportlinked. Dit programma is
aangewezen door de Bond (NHV) als haar ledenadministratie. Hierdoor worden deze gegevens automatisch ook met het NHV gedeeld. De
ingevoerde gegevens zijn door het lid zelf tot op bepaalde hoogte in te zien via de Handbal NL app. In deze app kan men ook kiezen de
persoonsgegevens af te schermen op diverse niveaus. Gegevens blijven echter zichtbaar voor scheidsrechters op de wedstrijddag de
speelbevoegdheid te controleren. Met ondertekening stemt u er tevens mee in dat er tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen foto's
of opnames gemaakt worden welke door de vereniging worden gebruikt op o.a. website en social media ter promotie van onze vereniging en
de handbalsport in het algemeen.
Vrijwilligersbeleid
Het in stand houden van een sportvereniging kost veel geld en met alleen de contributie worden zeker niet alle kosten gedekt. Onze leden
(of hun ouders) zetten zich dan ook minimaal 2 x per jaar in voor onze vereniging om deze financieel gezond te houden. De vereniging zijn we
per slot van rekening allemaal. De vrijwilligersactiviteiten worden in verschillende vormen aangeboden zoals het ondersteunen van
activiteiten zoals speurtochten of Pinkpop, oud papier lopen, etc.. Onze leden (of hun ouders) worden jaarlijks verdeeld over de verschillende
activiteiten door de verschillende commissie of bestuursleden.
Naar waarheid ingevuld en akkoord met privacy en vrijwilligersbeleid :
Datum ______________________________

Plaats

____________________________________

Handtekening **___________________________________

(** voor minderjarigen ondertekenen door ouders / verzorgers )

Invullen door BDC’90
Traint bij TEAM

Ingevoerd op excel leden en
presentielijst

Traint mee vanaf

Penningmeester

Pasfoto ontvangen

Ledenadministratie

In sportlink ingevoerd

Bondsnummer

Handbalvereniging BDC’90
Postadres

Baanstraat 79
6372 AD Landgraaf

Inschrijving

Contact

Tel: 06 – 27 334 670
E-mail: secretariaat@hvbdc.nl

KOPIE VOOR EIGEN ADMINISTRATIE

Bankrelatie

ABN/AMRO Bank: NL55 ABNA 0448 0438 31

Ondergetekende
Achternaam : _________________________

Roepnaam :_______________________

Straat en huisnummer : ______________________________________________________________
Postcode en plaats :

______________________________________________________________

Geboorte datum :

________________________________________

Telefoonnummer :

________________________ Mobiel________________________________

Nummer ouder :(evt)

______________________________________________________________

E- mailadres

Man / Vrouw *

_____________________________________________________________________
Ja / Nee *

Bent al eens eerder lid van een handbalvereniging geweest?
Zo ja, van welke vereniging?

________________________________________________________

Is het lidmaatschap bij de oude vereniging beëindigd?

Ja / Nee / Nvt *

Heeft u aan de financiële verplichtingen bij de oude vereniging voldaan?

Ja / Nee / Nvt *

Ik betaal de contributie via :

incasso

Ik betaal het inschrijfgeld via :

incasso / €35,- contant bijgesloten *

* Doorhalen wat niet van toepassing is / bij incasso machtigingsformulier invullen.
Na ontvangst van de € 35,- wordt je pas ingeschreven bij de bond en mag je wedstrijden spelen
Privacy beleid
Onze vereniging bewaart de hierboven genoemde persoonsgegevens van u en / of uw zoon of dochter ten behoeve van onze
ledenadministratie en het innen van contributie. Deels worden deze gegevens gedeeld met trainers en begeleiders in het kader van de
communicatie onderling van het betreffende team zoals de team app. De gegevens worden ingevoerd in Sportlinked. Dit programma is
aangewezen door de Bond (NHV) als haar ledenadministratie. Hierdoor worden deze gegevens automatisch ook met het NHV gedeeld. De
ingevoerde gegevens zijn door het lid zelf tot op bepaalde hoogte in te zien via de Handbal NL app. In deze app kan men ook kiezen de
persoonsgegevens af te schermen op diverse niveaus. Gegevens blijven echter zichtbaar voor scheidsrechters op de wedstrijddag de
speelbevoegdheid te controleren. Met ondertekening stemt u er tevens mee in dat er tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen foto's
of opnames gemaakt worden welke door de vereniging worden gebruikt op o.a. website en social media ter promotie van onze vereniging en
de handbalsport in het algemeen.
Vrijwilligersbeleid
Het in stand houden van een sportvereniging kost veel geld en met alleen de contributie worden zeker niet alle kosten gedekt. Onze leden
(of hun ouders) zetten zich dan ook minimaal 2 x per jaar in voor onze vereniging om deze financieel gezond te houden. De vereniging zijn we
per slot van rekening allemaal. De vrijwilligersactiviteiten worden in verschillende vormen aangeboden zoals het ondersteunen van
activiteiten zoals speurtochten of Pinkpop, oud papier lopen, etc.. Onze leden (of hun ouders) worden jaarlijks verdeeld over de verschillende
activiteiten door de verschillende commissie of bestuursleden.
Naar waarheid ingevuld en akkoord met privacy en vrijwilligersbeleid :
Datum ______________________________

Plaats

____________________________________

Handtekening **___________________________________

(** voor minderjarigen ondertekenen door ouders / verzorgers )

Invullen door BDC’90
Traint bij TEAM

Ingevoerd op excel leden en
presentielijst

Traint mee vanaf

Penningmeester

Pasfoto ontvangen

Ledenadministratie

In sportlink ingevoerd

Bondsnummer

