ZAALVOETBAL & BADMINTONCLUB KRAAINEM

ZVB LIDMAATSCHAP SEIZOEN 2019/2020
(Competitie en/of "OT")
Dit formulier kan online worden ingevuld. Voor onze administratie moeten we weliswaar in het bezit zijn van
een "papieren" exemplaar met originele handtekening. Na het invullen dient het formulier dus afgedrukt te
worden, ondertekend, en bezorgd aan een bestuurslid. Dank voor de medewerking.

NAAM :
VOORNAAM :
GEBOORTEDATUM :
ADRES :

(Straat / nr / Bus)
(Postnummer / Gemeente)

TELEFOON en/of GSM NR. :
E-MAIL ADRES :
Blijft / wordt lid van MIKRA Zaalvoetbal & Badmintonclub Kraainem in de hierna aangeduide
discipline(s). Ik verbind mij ertoe om het overeenkomstige lidgeld te vereffenen voor aanvang
van het seizoen op het Mikra bankrekeningnummer BE40 8508 7262 8263
met "voornaam + naam lid" in de mededeling.
Een nieuwe competitiespeler moet tevens een "licentieaanvraag" (verkrijgbaar bij het bestuur)
indienen + een recto/verso kopie van de identiteitskaart !
Gekozen discipline(s) hieronder aankruisen a.u.b.
ZAALVOETBAL COMPETITIE (VZVB / LVZM)
(lidgeld = 60,00 €)
ZAALVOETBAL "OT" (Veteranen / vriendschappelijk)
(lidgeld = 35,00 €)
In het kader van het MVS decreet (Medisch Verantwoord Sporten) van Vlaamse Gemeenschap
verklaart elk lid via ondertekening van dit formulier dat hij / zij regelmatig op medische controle
gaat, en fit bevonden is om recreatief / competitief aan sport te doen.
Datum
Naam (*)
Handtekening
(*) (**)

(*) Voor minderjarigen : naam & handtekening van vader / moeder / voogd !
(**) De ondertekenaar verklaart kennis te hebben genomen van de bepalingen inzake
de bescherming van de privacy (GDPR wetgeving van toepassing vanaf mei 2018) zoals
verduidelijkt op de verso van dit formulier
Info: Nadia Aptekers, bestuurslid, 0476/237.438 - nadia.aptekers@skynet.be
Grote Daalstraat 40, 1930 Zaventem

ZIE OOK OMMEZIJDE

In het kader van de GDPR wetgeving wensen wij te verduidelijken dat :
De opgevraagde persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn voor :
de competitiespelers :
om het verkrijgen van een officiele licentie (inclusief sportverzekering) die verplicht is om te kunnen
aantreden in de competitie bij de VZVB / Liga LVZM waarbij de club Mikra is aangesloten.
de OT (veteranen) spelers :
om de sportverzekering af te sluiten die noodzakelijk is om risicoloos te sporten.
om te kunnen vaststellen dat de speler minstens 35 jaar oud is en dus wel degelijk in aanmerking
komt als "veteraan".
voor alle leden :
telefoon en/of GSM en e-mail adres worden gevraagd om de leden ten allen tijde correct te kunnen
informeren van activiteiten, wijzigingen in de activiteiten, festiviteiten ..., kortom alle feiten die voor
de leden en voor de club belangrijk zijn.
voor de bestuursleden :
de gegevens van de bestuursleden staan openbaar vermeld op de site van de club zodat alle
leden de samenstelling van het bestuur kennen en hen probleemloos kan bereiken.
De club verbindt er zich toe dat alle persoonlijke gegevens enkel worden opgevraagd en gebruikt
voor de hiervoor vermelde doeleinden.
Bij sommige activiteiten worden foto's genomen die mogelijk worden gepubliceerd op de site
van de club en/of op de Facebookpagina van de club.
Van de bestuursleden staat sowieso een foto op de website van de club samen met voormelde
persoonlijke gegevens.
Leden die hier een absoluut bezwaar tegen hebben bevestigen dit door dit hieronder aan te kruisen.
Ik verzet mij tegen de publicatie van mijn foto(s) door de club.
De club verbindt er zich toe met het mogelijk verzet van de leden onbeperkt rekening te houden.

