
Inlichtingenformulier 
 

Contactgegevens speler/ster 
 

Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Familienaam: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon / gsm: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Allergieën / kwetsuren: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Contactgegevens ouders (indien speler jonger dan 18 jaar is) 

 

Mama  naam: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 telefoon / gsm: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Papa  naam: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 telefoon / gsm: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

Huisarts: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ziekenfonds: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Privacyverklaring KC Limes 

 
Beste lid, vrijwilliger 

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR, 

mei 2018). Deze wet geldt voor heel Europa en gaat over de bescherming van jouw privacy.    

Om in orde te zijn met deze wetgeving, zetten we hierbij alles even op een rijtje voor jou.    

Wij zijn:    

Korfbalclub Limes vzw. De voorzitter is Cindy Van Looveren. De beheerder van de gegevens en 

lijsten is Chris Dictus. 

 

Wij bewaren volgende gegevens van jou als lid (ouders) of vrijwilliger:  

Naam, voornaam, adres, leeftijd, geslacht, rijksregisternummer, telefoonnummer, emailadres, 

digitale foto’s.  

De noodzakelijke gegevens worden bewaard op digitale lijsten en papieren documenten.  

De gegevens worden max. 10 jaar bijgehouden en daarna verwijderd uit de bestanden. 

Wedstrijdformulieren bewaren we bv. enkel de dag zelf; ledenlijsten 10 jaar.  

 

We bewaren deze gegevens om volgende redenen:  

We vragen alleen de gegevens op die we nodig hebben om jou als lid of vrijwilliger te kunnen 

verzekeren en in te kunnen schrijven bij de federatie. 

Verder ben je ook opgenomen in lijsten voor deelname aan trainingen, wedstrijden en 

activiteiten van de club. 

Tenslotte worden digitale foto’s gebruikt voor de spelerslicenties en op onze website of in flyers 

van de club.  

Als je geen toestemming geeft voor het bewaren van de noodzakelijke gegevens, kan je geen 

lid zijn van onze vereniging.   

Volgende personen kunnen de voor hen relevante gegevens inkijken:  

Bestuursleden, trainers, specifieke medewerkers en verantwoordelijken van de federatie. 

Je kan altijd contact opnemen met de voorzitter of gegevensbeheerder om de gegevens die wij 

van jou bewaren in te kijken en indien nodig aan te laten passen.  

We vragen je hierbij expliciet toestemming voor het bewaren van je gegevens.  Kruis aan wat 

voor jou van toepassing is en onderteken de brief.  Die bezorg je daarna zo snel mogelijk terug 

aan de voorzitter of de gegevensbeheerder.   

 

 
Ik, ……………………………………………………………………………………. (naam, voornaam) geef toestemming 

tot gebruik van mijn persoonsgegevens of deze van mijn kind …………………………………………………… 

cf. het privacybeleid zoals hierboven en op de website vermeld. 

persoonsgegevens     digitale foto’s 
 

Eventuele opmerking: ………………………………………………………………………       Handtekening en datum 

………………………………………………………………………………………………………….. 

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


