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INSCHRIJVING SPELER 2022–2023
Gelieve dit formulier in DRUKLETTERS in te vullen !
Voor definities, begrippen en info : zie Statuten & Intern Reglement
Naam :

…………………………………………………………………

Geboortedatum :

………………………………

Voornaam :

…………………………………………………………………

INSZ-nummer :

………………………………

Adres :

…………………………………………………………………

EID-nummer :

………………………………

Postcode :

…………………………………………………………………

Geldig tot :

………………………………

Gemeente :

…………………………………………………………………

Nationaliteit :

………………………………

Telefoon :

…………………………………………………………………

Geslacht M / V :

………………………………

Telefoon / Gsm :

…………………………………………………………………

Spelersklasse :

………………………………

E-mail :

…………………………………………………………………

Scheidsrechter :

………………………………

…………………………………………………………………

Erkende opleider :

………………………………

Clubnaam :
Vaste speler :

……………………………………………………………………………………………
JA / NEE

Clubnummer :

…………

Indien ‘ja’ ploegnummer :

…………

AKKOORDVERKLARING
Ik verklaar dat ik …
✓
✓

✓

voor het bovenvermelde seizoen binnen de vereniging géén ander aansluitingsformulier heb ondertekend,
mij steeds zal houden aan de statuten en alle reglementen van de Vlaamse SnookerFederatie vzw en van haar overkoepelende organen.
Tevens informeer ik mij steeds over alle reglementswijzigingen. Bij twijfel kan ik een exemplaar van de statuten en de reglementen
inkijken bij het algemeen secretariaat en via de website van de vereniging.
het algemeen secretariaat ten laatste 8 dagen na de feitwording schriftelijk zal melden als persoonlijke gegevens zijn gewijzigd.

Ik geef de goedkeuring aan de Vlaamse SnookerFederatie vzw om TOT MIJN SCHRIFTELIJK TEGENBERICHT …
✓
✓
✓
✓

mijn bovenvermelde persoonsgegevens te verwerken en te beheren met alles wat ermee kan worden gelinkt,
mijn mailadres te gebruiken voor intern gebruik en voor het versturen van een nieuwsbrief,
mijn (pas)foto te tonen op de websites van de vereniging,
foto’s van activiteiten van de vereniging te tonen als informatiebron voor derden.

Tevens bevestig ik dat ik op de hoogte ben dat …
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

spelers, die lid worden/blijven, een recente PASFOTO dienen te bezorgen aan het algemeen secretariaat,
mijn foto op een wedstrijdformulieren als controlemiddel wordt getoond en zal verschijnen op de websites van de vereniging,
een zeer beperkte hoeveelheid persoonsgegevens op de websites en in stukken van de vereniging staan gepubliceerd,
persoonsgegevens worden gedeeld met de leden van de bestuursorganen en commissies van de vereniging,
persoonsgegevens worden gedeeld met personen die zijn tewerkgesteld of aangesteld om deze te verwerken,
persoonsgegevens worden gedeeld met Sport Vlaanderen en VIV, conform het decreet van 10 juni 2016,
data door Sport Vlaanderen en VIV enkel intern mag worden verwerkt,
persoonsgegevens in beperkte mate worden gedeeld met BSF, de nationale snookerbond,
persoonsgegevens in beperkte mate worden gedeeld met Internationale snookerbonden,
informatie over de verwerking van persoonsgegevens ook in de privacyverklaring is opgenomen,
de privacyverklaring is gepubliceerd in het HR en op de website.

Datum :

…… / …… / 20 ……

Handtekening(en)
Elke speler dient eigenhandig "GELEZEN EN GOEDGEKEURD" te schrijven. Voor een minderjarige dient ook de wettelijke
vertegenwoordiger (1 van de ouders of een voogd) de naam te vermelden en dit formulier mee te ondertekenen.
© Vlaamse SnookerFederatie vzw - Alle rechten voorbehouden

INSZ-nummer = Rijksregisternummer
EID-nummer = nummer identiteitskaart

