Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw
Aanvraag tot affiliatie als beachkorfballer
ondertekenen medische verklaring verplicht

De affiliatie geldt tot 30-06 van het volgende kalenderjaar
De affliatie geeft recht op deelname aan alle beachkorfbalevenementen
Naam :

Voornaam :

Nationaliteit :

Geboortedatum

-

(1)

Rijksregisternummer

-

-

-

Straat :

Nr.
Postnr.

Bus :

Gemeente :

Geslacht
vrouw

man

(1) Jonger dan 18 : Akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger
Naam en voornaam
Geboortedatum

-

-

Nationaliteit

Straat

Nr.

Postnr.

Bus :

Gemeente :

Verwantschap met de aanvra(a)ger/ster

Wet van 8-12-1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De aanvra(a)ger/ster (en, indien hij/zij minderjarig is, de wettelijke vertegenwoordiger/ster) geeft toestemming tot opname van zijn/haar persoonsgegevens in de ledenbestanden
van de club en de KBKB. Deze zijn houder en bewerker van hun naam, adres en rijksregisternummer hierboven vermeld. De gegevens zullen gebruikt worden voor de club- en
bondsadministratie. Foto's worden in het bestand opgenomen en kunnen op de website geplaatst worden.
Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het Openbaar Register bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
De aanvrager/ster heeft het recht inzage van die gegevens en kosteloze verbetering van fouten te vragen. Daartoe stuurt hij/zij aangetekend een gedagtekende en ondertekende
brief naar de clubsecretaris en/of het bondssecretariaat. Krijgt hij/zij geen voldoening, kan hij/zij beroep aantekenen bij de GBA.

Decreet van 24-07-1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.
Alle reglementen kunnen worden geraadpleegd op de website van de KBKB (www.korfbal.be)
De ondertekenaars verklaren de nodige informatie m.b.t. de vrijheidsregeling, de na te leven opzeggingsperiode, de disciplinaire maatregelen en de verzekeringsovereenkomst inzake
de ongevallen en aansprakelijkheid te hebben ontvangen.

Dateren en ondertekenen door aanvrager

Naam en handtekening eventverantwoordelijke

(geheel eigenhandig geschreven)
Te
de

-

-

Indien jonger dan 18 jaar de wettelijke vertegenwoordiger :
Handtekening voorafgegaan door eigenhandig geschreven "Gezien voor akkoord"
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