
 www.volleybalclubgilze.nl 

AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID 
 
 
Achternaam: __________________________________________________ 

 

Voornaam: _________________________________________   M  /  V 

 

Straat en huisnummer: __________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats: __________________________________________________ 

 

Geboortedatum: __________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: __________________________________________________ 

 

E-mail-adres: __________________________________________________ 

 

 

Meldt zich met ingang van heden aan als nieuw lid van Volleybal Club Gilze voor de groep: 

 

□ Damesgroep donderdag                              □ Heren competitiegroep donderdag 

□ Heren recreantengroep donderdag              □ Mixed recreantengroep zondag 

 

 

□ Als de mogelijkheid er is wil ik graag competitie gaan spelen. (SVP aankruisen indien van toepassing)  

 

 

 

Datum:  __________________________ Handtekening:  __________________________ 

 

 

Het verschuldigde inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Dit bedrag zal worden geïnd gelijk met de 

verschuldigde contributie over het lopende verenigingsjaar. U ontvangt hiervoor binnenkort een 

rekening. Wij maken U er op attent dat opzegging van het lidmaatschap niet mogelijk is gedurende 

het verenigingsjaar dat loopt van 01 juli tot en met 30 juni. 



 

Ook wij als volleybalclub moeten ons houden aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming oftewel, AVG welke sinds 25 mei 2018 van toepassing is. 
De club heeft van al zijn leden een aantal gegevens omtrent het lidmaatschap.  

1. Doel gegevens. We gebruiken je gegevens uiteraard voor de ledenadministratie 
en facturatie. Je persoonlijke gegevens worden door de club uitsluitend voor club 
gerelateerde activiteiten gebruikt. Als er specifieke gegevens nodig zijn voor een 
activiteit, worden deze apart verzameld en na de activiteit direct vernietigd. 

2. Ontvangers gegevens. Wij geven alleen gegevens door die nodig zijn voor 
competities e.d. dus aan ORV breda en Nevobo. Dit alleen indien van toepassing. 

3. Opslag periode. Wij bewaren de gegevens tot 2 jaar na beëindigen lidmaatschap, 
daarna blijft alleen de naam en de lidmaatschapsperiode bewaard voor historische 
doeleinde. 

4. Rechten. Iedereen heeft rechten m.b.t. tot de persoonsgegevens, zoals  

• Recht op inzage, Je kunt ten alle tijden je gegevens opvragen die wij van je 
hebben. 

• Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of wil je ze 
aanvullen. Dit kun je altijd doorgeven. 

• Recht op het indienen van een klacht: Dit kan in eerste instantie bij ieder lid van 
het bestuur. Is dat niet mogelijk, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. 

• Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: ook wel het “recht om 
vergeten te worden”. Als je na beëindigen lidmaatschap niet meer benaderd wilt 
worden voor eventuele reünies kun je volledig uit de gegevens gehaald worden. 

5. Beveiliging. Al onze bestanden staan in een dropbox account die slechts door het 
bestuur en ledenadministratie toegankelijk is. Alle betrokkenen die bij je gegevens 
kunnen zijn zich er van bewust, om hier op de juiste manier mee om te gaan. 

Gelieve het onderstaande in te vullen en in te leveren bij het bestuur. 

Naam:_________________  

□ Ik verklaar het privacy statement gelezen en begrepen te hebben. 

□ Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn gegevens. 

□ Ik geef toestemming voor het publiceren van foto’s voor promotionele 

doeleinden in het weekblad, op de website of facebook 

□ Ik geef toestemming om mij per mail op de hoogte te houden van 

ontwikkelingen en activiteiten. 

Datum:____________  Handtekening:______________________ 


