Inschrijfformulier KV Tilburg
Voornaam

:…………………………………………… Voorletter(s) ……………

Achternaam

…………………………………………….

Geboortedatum

………_..........._..........

Adres

……………………………………………. nr. ….

Postcode

…………._........

Woonplaats

……………………………………………

Telefoonnummer

…………._............................................

GSM

…………._…………………………………(beide ouders indien minderjarig)

E-mailadres

……………………………………………...(alleen voor intern gebruik)

Vrouw/Man

Wenst lid te worden van KV Tilburg met ingang van ………-………-………
Categorie Lidmaatschap
O Kangoeroe lid 3 t/m 6 jaar
O Spelend Lid 6 t/m 14 jaar

O Trainend Lid Jeugd
O Spelend Lid 15 t/m 17 jaar

O Trainend Lid / Senioren
O G-Korfbal lid
O Spelend Lid 18 jaar en ouder O Rustend lid

Inschrijfvoorwaarden :
De inschrijfkosten voor alle leden, behalve de Kangoereleden bedragen € 5,00. Gelieve dit bij de eerste
contributiebetaling giraal te voldoen.
Alle spelende leden dienen een digitale pasfoto te sturen naar ledenadministratie@kvtilburg.nl
De Leden van KV Tilburg hebben rechten en verplichtingen zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
Wij gaan er vanuit dat leden en/of ouders/verzorgers van minderjarige leden meehelpen met het verrichten
van verenigingstaken. Verdere informatie hierover staat op de website.
In het kader van de AVG geeft het lid voor het volgende toestemming:
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op websites, apps, social media.
 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto op de website, in het clubhuis en op het korfbalveld.
 Verslagen waarin mijn voornaam genoemd
 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een
reünie of bijzondere gebeurtenis.
Het huishoudelijk reglement, ons privacybeleid en contributievoorwaarden kunt u vinden op de website:
www.kvtilburg.nl/documenten.
Algemene vragen
- Heeft u reeds eerder gekorfbald?
JA / NEE
- Zo ja, bij welke vereniging? …………………………………………………..
- Verrichtte u daar een functie of specifieke taken?
JA / NEE
- Zo ja, welke? ………………………………………………………………….
- Wat is uw beroep? (ook graag door ouders/verzorgers van minderjarigen in te vullen)
................................................................................
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
Door ondertekening van dit formulier gaat u tevens akkoord met de voorwaarden
Datum:………_............_.................
Naam en handtekening

Voor minderjarige leden:

naam en handtekening van
wettelijk vertegenwoordiger
Het inschrijfformulier dient in een gesloten enveloppe ingeleverd te worden in de daarvoor bestemde
brievenbus in de kantine.

