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Aanmeldformulier	  jeugd	   	  
Leuk	  dat	  uw	  kind	  bij	  ons	  komt	  sporten!	  Korbis	  vindt	  naast	  korfbal	  plezier	  maken	  ook	  erg	  
belangrijk!	  Wij	  zijn	  een	  positieve	  vereniging	  en	  dat	  willen	  we	  graag	  blijven!	  Daar	  spannen	  wij	  ons	  
(het	  liefst	  samen	  met	  u)	  voor	  in.	  Door	  het	  onderstaande	  formulier	  in	  te	  vullen	  maakt	  u	  de	  
aanmelding	  compleet.	  	  
	  
Gegevens	  van	  uw	  kind	  
Om	  uw	  kind	  aan	  te	  kunnen	  melden	  heeft	  Korbis	  de	  onderstaande	  gegevens	  nodig.	  Vul	  daarom	  graag	  
het	  formulier	  volledig	  in.	  	  
	  

v Voornamen	   	   …………………………………………………………………	  jongen/meisje	  

v Roepnaam	   	   …………………………………………………………………	  

v Achternaam	   	   …………………………………………………………………	  

v Geboortedatum	   …………………………………………………………………	  
	  

Gegevens	  ouders/verzorgers	  
	  

v Voornamen	   	   …………………………………………………………………	  

v Achternamen	   	   …………………………………………………………………	  

v Beroep	  	   	   …………………………………………………………………	  

v Adres	   	   	   …………………………………………………………………	  

v Postcode/plaats	   …………………………………………………………………	  

v Telefoonnummer	   …………………………………………………………………	  

v Mobiel	  nummer	   …………………………………………………………………	   	  

v E-‐mailadres	   	   …………………………………………………………………	  

v Bankrekening	   	   	   …………………………………………………………………	  
	  

Korfbalvereniging	  Korbis	  bestaat	  al	  sinds	  1978.	  Daar	  zijn	  wij	  trots	  op!	  Wij	  danken	  daarom	  alle	  
vrijwilligers	  die	  dit	  mogelijk	  hebben	  gemaakt.	  Zij	  –	  en	  misschien	  u	  straks	  ook	  –	  zijn	  de	  reden	  dat	  
Korbis	  de	  contributie	  laag	  kan	  houden.	  Zou	  u	  onze	  vereniging	  willen	  helpen?	  	  ()	  ja	   	   ()	  nee	  
	  
Zo	  ja,	  dat	  kan	  en	  mag	  van	  alles	  zijn.	  Maar	  het	  liefste	  met	  datgene	  waar	  u	  goed	  in	  bent	  en	  waar	  u	  
plezier	  in	  hebt.	  (bijvoorbeeld	  klusjes	  in/om	  sportlocatie,	  als	  fotograaf,	  (web)	  redacteur,	  
barmedewerker	  op	  zaterdagochtend,	  zaalwacht	  en/of	  commissielid)	  
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Mocht	  u	  het	  waarderen	  maken	  wij	  graag	  nader	  kennis	  met	  de	  ouders/verzorgers	  van	  onze	  leden.	  
Hebt	  u	  hier	  interesse	  in?	  Zo	  ja,	  Korbis	  zal	  op	  korte	  termijn	  een	  afspraak	  met	  u	  maken.	  	   	  
()	  ja	   	   ()	  nee	  
	  
Onderteken	  ter	  bevestiging	  van	  het	  spelend	  lidmaatschap	  van	  uw	  kind	  bij	  korfbalvereniging	  Korbis	  
het	  aanmeldformulier.	  Inleveren,	  inclusief	  een	  recente	  goedgelijkende	  foto,	  kan	  bij	  trainer/coach	  of	  
Thale	  Lesschen	  (Sparrengaarde	  17	  te	  Waddinxveen).	  Foto	  krijgt	  u	  terug.	  Digitaal	  mag	  ook	  en	  kunt	  u	  
sturen	  naar	  ledenadministratie@korbis.nl	  	  	  Voor	  informatie	  over	  de	  AVG:	  zie	  ommezijde	  
	  
	  
Datum:	  …………………………	  Plaats:	  …………………………………..	  Handtekening:	  ……………………………………………	  
	  
Wij	  danken	  u	  voor	  het	  kiezen	  van	  onze	  vereniging.	  Wij	  hopen	  dat	  we	  samen	  veel	  sportplezier	  gaan	  
beleven!	  	  
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AVG	  (Algemene	  Verordening	  Gegevensbescherming)	  
	  
De	  op	  de	  voorzijde	  verstrekte	  gegevens	  zijn	  nodig	  om	  te	  kunnen	  korfballen	  en	  
worden	  opgeslagen	  in	  Sportlink.	  De	  KNKV	  (korfbalbond)	  maakt	  voor	  de	  
ledenadministratie	  landelijk	  gebruik	  van	  dit	  systeem.	  De	  foto	  is	  voor	  digitale	  spelerskaart.	  Een	  
aantal	  leden	  binnen	  WKV	  Korbis	  heeft	  een	  inkijkfunctie	  in	  Sportlink.	  De	  ledenadministrateur	  en	  de	  
wedstrijdsecretaris	  van	  WKV	  Korbis	  kunnen	  met	  een	  inlogcode	  en	  wachtwoord	  gegevens	  invoeren	  
en	  muteren.	  
	  
Voor	  jeugdleden	  tot	  en	  met	  15	  jaar	  is	  het	  niet	  mogelijk	  gegevens	  in	  Sportlink	  te	  wijzigen.	  Indien	  
gegevens	  van	  het	  kind	  moeten	  worden	  gewijzigd,	  dan	  moet	  dit	  worden	  gedaan	  door	  de	  
ouder/verzorger.	  Van	  belang	  is	  dat	  in	  Sportlink	  het	  juiste	  e-‐mailadres	  van	  de	  ouder/verzorger	  staat	  
vermeld.	  Wijzigingen	  kunnen	  worden	  doorgegeven	  aan	  de	  ledenadministratie.	  De	  ouder/	  
verzorger	  kan	  ook	  zelf	  de	  wijzigingen	  invoeren,	  maar	  moet	  zich	  dan	  wel	  registeren	  via	  de	  
speciale	  app.	  (KNKV	  wedstrijdzaken	  Sportlink	  Services	  BV).	  De	  wijzigingen	  mag	  u	  ook	  
sturen	  naar	  de	  ledenadministratie	  van	  WKV	  Korbis,	  ledenadministratie@korbis.nl	  	  	  	  
	  
Verder	  moet	  de	  ouder/verzorger	  aangeven	  of	  zijn/haar	  dochter/zoon	  mag	  worden	  gefotografeerd.	  
Bijvoorbeeld	  voor	  een	  teamfoto/kampioensfoto	  of	  andere	  activiteiten.	  
	  
Mijn	  zoon/dochter	  mag	  worden	  gefotografeerd:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  )	  ja:	  	  	  	  (	  )	  nee:	  
	  


