SportparkOmmel
Kluisstraat 21
5724 AD
Ommel

Aanmeldingsformulier voetbalvereniging Olympia Boys
Achternaam ……………………...................Voorletters ………….……………. Roepnaam …………………...
M/V ………………………….
Adres ………………………………………... Postcode …………………………..Woonplaats ……………….....
Geb.datum …………………………...………Geb.plaats ………………….……..
E-mail adres ..……………………...…...........................................................
Telefoon …………………………..………… Mobiel ………...……………..
Nationaliteit ……………………………….…
Id.bewijs soort (**)……………………………ID Nummer………………….
Wenst lid te worden van Olympia Boys en maakt daarmee de afspraak zich aan de reglementen van de
vereniging te houden.
(**) Vanaf 16 jaar en ouder moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden overhandigd.
Was je al eerder lid van een voetbalvereniging? □ Nee □ Ja, tot ……………… bij ………….……………...…..
KNVB relatienummer …………………...…….. Laatste team waarin je speelde …..….………………………..…
Waarom wil je lid worden van Olympia Boys?
………………………………………………….…….………………………….…………………………………………..
…………………………………………………….………….………………………….…………………………………..
…………………………………………………………….……….………………………………………………………...
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over Olympia Boys
sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en
filmpjes van jou op internet, apps, sociale media en onze monitor in de ontmoetingsruimte plaatsen. Met dit
formulier vragen wij jou toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken en geef je toestemming
om gegevens over mij/mijn kind te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder gegevensverwerkingen:


mij te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere
sportverenigingen en de KNVB.,

JA / NEE



foto’s (bv. teamfoto) van mij te maken en/of te publiceren op onze website,
apps en (sociale)media, onze monitor in de ontmoetingsruimte en/of onze nieuwsbrief.

JA / NEE



filmpjes (bv. beelden kampioenswedstrijd) van mij te maken en/of te publiceren
op onze website, apps en (sociale) media en onze monitor in de ontmoetingsruimte.

JA / NEE
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mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres aan andere leden, trainers en
coaches ter beschikking te stellen, zodat zij mij kunnen benaderen voor alle
zaken die met Olympia Boys te maken hebben (bv. team-app)

JA / NEE



mijn voor- en achternaam, (e-mail)adres, relatienummer en
lidmaatschapsperiode na beëindiging van mijn lidmaatschap te bewaren en
te gebruiken voor bijvoorbeeld een reünie, een jubileum.

JA / NEE



Daarnaast is ondergetekende/ben ik op de hoogte van en ga ik akkoord
met de privacy verklaring van RKVV Olympia Boys (de verklaring is te lezen
op de website van RKVV Olympia Boys)

JA / NEE

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 en doe dit via een melding via
secretariaat@olympiaboys.nl of stuur een brief naar RKVV Olympia Boys, Kluisstraat 21, 5724 AD Ommel
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
door een ouder/verzorger ondertekend te worden.

Datum ondertekening……………………………………………………………………………………………….
Handtekening aanvrager …………………………………………………………………………………………..

Naam ouder/verzorger

…………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger ……………………………………………………………………………………

Bij het retourneren van dit ingevulde formulier, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u
meer informatie te verstrekken.
Wij vragen u het ingevulde aanmeldingsformulier te retourneren aan
Dit kan op de volgende manieren:
1.
Het op te sturen naar:
Mattie van Deursen
Elfenbank 19
5721 NL Asten
2.
Het formulier na invulling in te scannen en te sturen naar: secretariaat@olympiaboys.nl
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