INSCHRIJFFORMULIER
Naam

…………………………………………………………………………...

Adres

…………………………………………………………………………...

Postcode

…………………………………………………………………………...

Woonplaats

…………………………………………………………………………...

Telefoon

…………………………………………………………………………...

Mobiel

…………………………………………………………………………...

Geboortedatum

…………………………………………………………………………...

E-mailadres

…………………………………………………………………………...

Komt



Alleen trainen



Trainen en wedstrijden spelen

Vanaf (datum)

…………………………………………………………………………...

…………………………………………..

…………………………………………..

Handtekening nieuw lid

Handtekening ouder/verzorger
(indien < 18 jaar)

Voor vragen of meer informatie kun je een e-mail sturen naar
rietvogels.riethoven@gmail.com
Je kunt je ingevulde formulier inleveren bij Lisa Tops, Mr Knoopsstraat 12 in Riethoven of
mailen naar: rietvogels.riethoven@gmail.com

In te vullen door secretariaat korfbalvereniging
Aangemeld in Sportlink d.d.

……………………………………………………………

KNKV lidnummer

……………………………………………………………

KORFBALVERENIGING Rietvogels te Riethoven

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet en sociale media plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik
………………………………………………………………………………………… (verder:
ondergetekende) KV Rietvogels (verder: de verenging) toestemming om gegevens over mij te
verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze website
www.derietvogels.nl en onze facebookpagina facebook.com/rietvogels.
 Publiceren van teamfoto’s op onze website www.derietvogels.nl en onze facebookpagina
facebook.com/rietvogels.
 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto op de teampagina van de website van KV
Rietvogels.
 Mijn naam en telefoonnummer gebruiken om me in een WhatsApp-groep te plaatsen met
mijn andere teamgenoten, mijn coaches/trainers, zodat belangrijke informatie over
wedstrijden, trainingen en evenementen gedeeld kunnen worden.
 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor
bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 Mij de nieuwsbrief van KV Rietvogels toe te sturen
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.

Geboortedatum :
…………………………………………………………………………………………
Datum :
…………………………………………………………………………………………
Handtekening :
…………………………………………………………………………………………
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd :
…………………………………………………………………………………………
Handtekening :
…………………………………………………………………………………………

Informatie mbt AVG Wetgeving
Zoals iedereen ondertussen wel weet is de nieuwe privacy wet, de AVG, sinds mei
jongstleden in werking getreden. Hieronder een korte uitleg wat de AVG inhoudt.
Wat is de AVG?
De AVG, of de Engelse benaming ‘GDPR’, bevat nieuwe privacy-wetgeving die voor heel
Europa gelijk is. De AVG vervangt hiermee de oude landelijke wetgeving (in Nederland de
Wet Bescherming persoonsgegevens) en zorgt ervoor dat de regels rondom privacy en
persoonsgegevens overal in Europa hetzelfde zijn. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht
en handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder, deze nieuwe
privacywet. Indien na controle blijkt dat je niet voldoet aan de AVG kan je een boete
verwachten. Deze boete kan oplopen tot €20.000.000 of 4% van de jaaromzet.
Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens zoals namen, adressen en telefoonnummers. Het
is belangrijk dat je daar zorgvuldig mee omgaat. Het is bijvoorbeeld vereist om toestemming
te hebben voor de verwerking van persoonsgegevens voordat je deze verwerkt. Met ingang
van de AVG worden deze regels nog strenger.
De AVG is een inspanningswet, dat betekent dat je moet kunnen aantonen dat je alles hebt
gedaan wat binnen je macht ligt om aan de AVG te kunnen voldoen. Er wordt dan ook van je
verwacht dat je actief aan de slag gaat en stappen neemt. Je zult dus van alles moeten
uitzoeken, aanpassen en vastleggen. Zorg dat je hier tijdig mee begint!
De AVG in het kort:
 Je moet precies weten welke persoonsgegevens je verwerkt en beheert
 Je moet weten welke rechten de personen hebben van wie je de persoonsgegevens
verwerkt en bezit
 In je dienst moet je rekening houden met privacy by design en privacy by default
 Projecten met hoog risico op een (data)lek moeten vooraf een inschatting van het
privacyrisico krijgen; een Privacy Impact Analyse (PIA)
 Je mag persoonsgegevens alleen maar gebruiken voor het doel waarvoor je de
persoonsgegevens hebt ontvangen
Binnenkort ontvangt elk lid van de vereniging een toestemmingsverklaring en/of een
geheimhoudingsverklaring om onze administratie mbt de AVG wetgeving op orde te maken.
Je moet op het toestemmingsformulier zelf aankruisen waar je toestemming voor wilt geven.
Dit dan ondertekent retourneren aan Erna Bottram Eviestraat 18, of in de brievenbus in de
kantine.
Bestuursleden, trainers en coaches krijgen tevens een geheimhoudingsverklaring, ook dit is
een onderdeel vanuit de AVG waar we wettelijk aan moeten voldoen. Dus ook dit
ondertekenen en inleveren bij Erna Bottram, Eviestraat 18 of in de brievenbus bij de kantine.
Met vriendelijke groet,
Bestuur KV Rietvogels

