www.vv-alc.nl
AANMELDINGSFORMULIER (jeugd 14 t/m 17 jaar)
NAAM: ………………………………………………..…………………………….……………………. M/V
ADRES: ………..……………………………………………………..……………………….…………………
POSTCODE: …………………..…………. WOONPLAATS: ……………………………….…….……….
TELEFOON: …………………….………. GEBOORTEDATUM: …………………………………………
EMAILADRES: .……………………………………………….……………………..…………………………
(Dit e-mailadres wordt gebruikt door de KNVB in Sportlink en de Wedstrijdzaken-app, alsmede door ClubCollect)

Afgelopen 5 jaar lid van een andere voetbalclub geweest:

ja/nee

Zo ja, van welke club: …………………………….……………

in seizoen: .……………….………..

Afgelopen 3 jaar lid van een buitenlandse voetbalclub geweest: ja/nee

Overige informatie van belang voor de club (bv omgangsregeling, voorlopig alleen trainen etc.):
………………………………….………………………………………………………………………….
Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen gaat u ermee akkoord dat ALC de door u verstrekte gegevens mag
verwerken zoals omschreven in de Privacy policy zoals gepubliceerd op de website www.vv-alc.nl.

HANDTEKENING (ouder/verzorger): …………………...…………………………………………………
Bij aanmelding wordt men geacht zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragsregels van ALC en
de door de KNVB gestelde regels.
Jeugdleden vanaf de 2de klas van het voortgezet onderwijs zijn verplicht om op zaterdag, volgens rooster, een aantal keren per
seizoen kantinedienst te vervullen, danwel een jeugdwedstrijd te fluiten.
Ouders/verzorgers worden bij toerbeurt ingedeeld voor:
 het wassen van de tenues van het team (eigendom van ALC), en
 het rijden (volgens rooster) naar de uitwedstrijden van uw kind.
Bovenstaande verplichtingen komen voort uit het feit dat ALC alleen draait op vrijwilligers. Om die zelfde reden horen wij het graag
van u als u op een andere manier nog iets kunt betekenen voor onze club. We horen het graag van u:

………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………….

Dit formulier, alsmede bijgaande toestemmingsverklaring (AVG), graag volledig ingevuld afgeven bij Carina Kool, Kogge 12 in
Abbekerk. De coördinator jeugd beslist in welk team het nieuwe lid wordt ingedeeld.

Niet volledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen niet worden geaccepteerd.
Uw aanmelding is nog geen garantie om te kunnen spelen.
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Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging
en haar (sport)activiteiten. Daarnaast willen wij speelschema’s, teamindelingen, wedstrijduitslagen,
wedstrijdverslagen en foto’s plaatsen op onze website en op social media waarin u zichtbaar bent of u
wordt genoemd. Met onderstaand formulier vragen wij uw toestemming om ook uw gegevens hiervoor
te gebruiken.

Toestemmingsverklaring (AVG)

Met deze verklaring geef ik voetbalvereniging ALC toestemming voor:
o

Het bewaren/gebruiken van mijn gegevens: naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres
en telefoonnummer t.b.v. ledenadministratie (Sportlink), KNVB, ClubCollect (contributie-inning)
en winterzaalvoetbal;

o

Mij benaderen/informeren voor/over vrijwilligersactiviteiten, (sport)activiteiten en alle voetbal
gerelateerde zaken die voor het (voort)bestaan van vv ALC van belang zijn;

o

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s/teamfoto’s waarop ik zichtbaar ben op de website en/of
social media en in de kantine;

o

Het opnemen van mijn pasfoto ten behoeve aantoonbaarheid lidmaatschap KNVB (i.v.m.
spelerscontrole bij wedstrijden).

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt vv ALC mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam: …………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: …………………………………………………………………………..
Datum: ………………………………………………………………………………………….
Handtekening: ………………………………………………………………………………

LET OP: in geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder/verzorger ondertekend te worden.
Naam ouder/verzorger: ………………………………………………………………..
Handtekening ouder/verzorger: ……………………………………………………
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