Aanmeldingsformulier
Middels dit formulier kan je je als lid aanmelden bij handbalvereniging Blauw-Wit.
Vul onderstaande gegevens in en lever dit formulier tezamen met het toestemmingsformulier
persoonsgegevens aan bij de ledenadministratie.

Persoonsgegevens
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mailadres
E-mailadres ouders/verzorgers 1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Man / Vrouw*

*Doorhalen
1 Invullen

wat niet van toepassing is
indien jonger dan 18 jaar

Competitie
Wil je competitie spelen?
Lidnummer(indien eerder gehandbald
Heb je de afgelopen 2 seizoenen competitie gespeeld2
Laatste vereniging

:
:
:
:

Ja / Nee*
Ja / Nee*

*Doorhalen

wat niet van toepassing is
ja ingevuld is, dan ben je pas speelgerechtigd na de afhandeling van je verzoek tot overschrijving door het NHV. Een
overschrijvingsverzoek doe je door het invullen van een overschrijvingsformulier, deze is te vinden op http://www.handbal.nl. Let
op! Er is een deadline voor een overschrijving tussen 2 seizoenen. De overschrijving moet je zelf via het NHV regelen. Bij
vragen kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

2 Indien

Voorwaarden
De contributie zal per maand worden voldaan middels automatische incasso. Met deze aanmelding
verklaart het lid bij te dragen aan het vrijwilligers beleid van de vereniging (het beleidsdocument is op
te vragen bij het bestuur). De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in
het ledenbestand van de vereniging en het NHV en is randvoorwaardelijk voor een normaal
functioneren van de vereniging. De opgegeven persoonsgegevens kunnen eventueel gebruikt worden
ten behoeve communicatiedoeleinden intern/extern, evenementen etc. indien hiervoor toestemming is
gegeven middels het desbetreffende toestemmingsformulier persoonsgegevens.

Automatische incasso
Ondergetekende machtigt Handbalvereniging Blauw-Wit te Ruurlo om van zijn/haar rekening
maandelijks de contributie te incasseren. Zie voor meest actuele contributiebedragen en voorwaarden
onze website.
Tenaamstelling bankrekening
IBAN
Datum

:
:
:

Naam, Voornaam:

Datum:

Handtekening:
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Wat kun je als lid verwachten?
Binnen elke vereniging gaat het er natuurlijk iets anders aan toe. Hieronder proberen we een beeld te
schetsen van de manier waarop bij Blauw-Wit zaken als trainingen, kleding, competitie en taken
geregeld zijn. Meer informatie is te vinden op onze website en als je vragen hebt kun je hier ook de
contactpersonen vinden.

Trainingen
Voor de jeugdteams starten de trainingen de 1e dinsdag van september en eindigen op de laatste
dinsdag van mei. Tijdens schoolvakanties is er geen training. De senioren beginnen de 1e dinsdag na
14 augustus met trainen en de laatste training is de 2e dinsdag van mei. De actuele trainingstijden zijn
op onze website te vinden.
Voor de trainingen dien je zelf te zorgen voor sportkleding. Voor veldspelers is dit een korte broek, een
shirt en sportschoenen (geen zwarte zool). Voor ballen en trainingsmateriaal zorgt de vereniging. Na
de training wordt er van iedereen verwacht dat hij of zij doucht.
Mocht je verhinderd zijn voor een training, geef dit dan ruim van te voren door aan je trainer.

Competitie
Indien je aangegeven hebt wedstrijden te willen spelen, dan kun je met je team meedoen aan de
competitie. De competitie loopt van eind september tot begin april. Blauw-Wit speelt de meeste
wedstrijden op zondag. Af en toe kan het voorkomen dat je een uitwedstrijd op zaterdag hebt.
De vereniging verzorgt broekjes en shirtjes voor de wedstrijd (hiervoor wordt meestal een sponsor
gevonden). Deze shirtjes worden om de beurt gewassen door de teamleden (of ouders/verzorgers).
Voor de uitwedstrijden wordt tevens om de beurt gereden door de teamleden (of ouders/verzorgers).
Je coach of teamverantwoordelijke zorgt voor een schema waarin de wedstrijden staan en wie er moet
wassen en rijden.
Mocht je verhinderd zijn voor een wedstrijd, geef dit dan ruim van te voren aan bij je coach. Ook na de
wedstrijden wordt van iedereen verwacht dat hij of zij doucht.

Vrijwilligerstaken
Zoals bij veel verenigingen werden binnen Blauw-Wit veel taken door een paar mensen gedaan.
Daarom is tijdens de ledenvergadering besloten tot invoering van een vrijwilligersbeleid. Daarmee
proberen we de taken zo eerlijk mogelijk te verdelen. Naast de zaaldiensten en deelname aan 1 van
de 2 grote acties (kerststerren of chocolade eieren), waar we iedereen bij nodig hebben, kan gekozen
worden voor een functie/taak. Denk hierbij aan een bestuursfunctie, trainer, lid van activiteiten
commissie, website coördinator, scheidsrechter etc. Voor meer informatie kun je op onze website
kijken.

Activiteiten
Naast de trainingen en competitie organiseert de activiteiten commissie ook een aantal activiteiten.
Denk hierbij aan een seizoen afsluiting of andere activiteit. Voor de jeugd wordt elk jaar een uitje
geregeld, wat er gedaan kan worden is afhankelijk van de opbrengsten van onder andere de grote
clubactie.

Afmelden
Mocht je willen stoppen met handbal dan moet je hiervoor een bericht sturen naar onze
ledenadministratie. Dit kan per e-mail naar blauwwit@handbal.nl.
Omdat wij onze teamopgaves voor het volgende seizoen halverwege april moeten doen, dient de
afmelding voor de ledenvergadering binnen te zijn. De ledenvergadering is halverwege april. Mocht je
afmelding voor die tijd binnen zijn dan zal je opzegging aan het einde van het seizoen verwerkt
worden (eind juni). Anders loopt de contributie nog een jaar door.
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Toestemmingsformulier Persoonsgegevens
Toelichting:
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming , kortweg AVG, van
kracht geworden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP) is hiermee komen te
vervallen. De AVG is van toepassing in de gehele EU en stelt niet alleen nadere eisen aan
organisaties, bedrijven etc. op het gebied van verwerkingen van persoonsgegevens maar
geeft de betrokkene in kwestie ook meer bescherming en rechten.
Voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Zo dient onze vereniging de verwerkingen van persoonsgegevens onder andere vast te
leggen en dit ook inzichtelijk te houden. Ten behoeve van het functioneren van de vereniging
is er vastlegging nodig maar dient hiertoe wel toestemming te zijn van de individuele leden.
Daarvoor is deze 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 foto’s en filmpjes van u op internet, apps en social media plaatsen. Met dit
formulier vragen wij uw toestemming hiervoor om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik, ondergetekende, handbalvereniging Blauw-Wit te Ruurlo (hierna: vereniging),
toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging wel/niet toestemming voor de hieronder vermelde gegevens verwerkingen:
Verwerking
Wel / Niet
1
Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld
Wel
andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners
Niet
2

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet,
apps en social media

Wel
Niet

3

Mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres aan andere leden zodat zij
mij eenvoudig kunnen benaderen

Wel
Niet

4

Bij bijzondere verdiensten mijn naam vermelden in communicatie
hierover

Wel
Niet

5

Mijn persoonlijke gegevens te gebruiken ten behoeve van
inschrijvingen voor toernooien, competities, cursussen en/of andere
evenementen bij de vereniging
Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te
benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis

Wel
Niet

6

Wel
Niet

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven genoemde en beschreven redenen, gegevens
en organisaties. Voor nieuwe verwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag op elk moment mijn toestemming intrekken.
Datum:

……… - ……… - ……….

Naam:

…………………………….

Geboortedatum:

……… - ……… - ……….

Handtekening:

…………………………….

Let op: Indien de ondergetekende op het moment van tekenen minderjarig is, moet deze
verklaring eveneens door een ouder / voogd ondertekend worden.
Naam Ouder/Voogd:

…………………………….

Handtekening:

…………………………….
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