Stamnummer 005

Beerschot Vrienden Atletiekclub vzw
Luxemburgstraat 17, 2020 Antwerpen
Lid Vlaamse Atletiekliga (VAL)
Secretariaat: Leon Roijakkers - 0474 84 52 61
Info@beerschot-atletiek.be

Klevertje Mutualiteit!

Rekeningnummer: BE55 4029 1919 6144
O Nieuw lid - aanvraag vergunning
O Hernieuwing vergunning

Sportjaar: 20…../20…..
Naam
Voornaam
m/v
Geboortedatum
Nationaliteit

Geboorteplaats
Lid:

Ouders:

Straat + nr.
Postnummer

Gemeente

Telefoon/GSM
E-mail ( DRUKLETTERS)
Aansluiten als

O Wedstrijdatleet

O Recreant

Trainingslocatie
Gezinsleden lid BVAC?
Beroep (ev. ouders)
School
Ik wil me occasioneel inzetten als vrijwilliger en je mag me contacteren
●
●
●
●
●
●

Ja/Neen

Ik verklaar mij vrijwillig aan te sluiten bij BVAC, na ondertekening van dit formulier.
Ik verbind mij tot het betalen van het vastgestelde lidgeld voor 1 december of binnen de maand bij inschrijving
gedurende het lopende sportjaar.
Ik verklaar de gedragscode van de club te kennen en na te leven (zie w
 ww.beerschot-atletiek.be)
Ik verklaar de reglementen van de Vlaamse Atletiekliga te kennen en na te leven (zie w
 ww.atletiek.be)
Ik verklaar te beschikken over een goede gezondheid, die het beoefenen van de atletieksport toelaat. Een jaarlijks
preventief sportmedisch onderzoek is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.
Ik heb de privacyregels en het huishoudelijk reglement op de achterzijde gelezen en ondertekend.

Handtekening atleet of ouders/voogd (indien -18 jaar)

+ vermelding ‘gelezen en goedgekeurd

Beerschot Vrienden AtletiekClub vzw - Inschrijvingsformulier

Privacy regels
Door lid te worden van Beerschot Vrienden
Atletiekclub (BVAC) vertrouw je ons een aantal
persoonsgegevens toe. Wij zullen deze gegevens
met de meeste zorg behandelen en dit op al onze
locaties (maatschappelijke zetel, trainingslocaties,
kantine, enz.)
Onze club volgt hierbij de Europese wetgeving AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming –
internationaal beter bekend als GDPR of General Data
Protection Regulation) die sinds 25 mei 2018 van
toepassing is.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan:
identificatiegegevens, medische gegevens, financiële
gegevens, … van Europese burgers.
Wij verwerken uw gegevens om volgende redenen :
● Als de wet of onze statuten het verplicht (anders
kan je bv. geen lid worden).
● Als ze worden opgevraagd door de Vlaamse
Atletiek Liga (voor wedstrijden, verzekering, …),
door de Stad Antwerpen of stadsdistricten (voor
subsidies, prijsuitreikingen, …).
● Wegens interne organisatie (wedstrijden,
opvolgen lidgeld, type training, op de hoogte
stellen van geplande activiteiten, …).
Jouw rechten met betrekking tot je gegevens (of die
van je kind):
● Je kan je gegevens steeds raadplegen en
informatie vragen omtrent de verwerking ervan.
● Je kan je gegevens steeds verbeteren,
aanvullen, of laten verwijderen. Wij waarborgen
dat dit in al onze bestanden gebeurt en
informeren je over de gevolgen van deze
aanpassing.
● Je hebt recht op bezwaar. Je kan je verzetten
tegen bepaalde verwerkingen. Ook dit heeft
mogelijk gevolgen die besproken kunnen
worden.

Huishoudelijk reglement
Door lid te worden van Beerschot Vrienden
Atletiekclub verklaar je akkoord te gaan met het
huishoudelijk reglement en volgende regels na te
leven:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

Foto's genomen tijdens onze activiteiten kunnen
gebruikt worden op onze sociale kanalen of voor
publicitaire doeleinden. Laat het ons via
info@beerschot-atletiek.be weten indien je hiermee
niet akkoord bent.

Handtekening atleet of ouders/voogd (indien -18 jaar)

+ vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’

Toon respect en fairplay voor mede-atleten,
tegenstanders, trainers, juryleden en het
publiek.
Leer omgaan met verlies.
Respecteer de (trainings)uren. Wees op tijd
aanwezig op de training of wedstrijd.
Wees gemotiveerd als je komt trainen..
Neem zo veel mogelijk deel aan trainingen en
wedstrijden. Meld je tijdig af bij de
trainer/coördinator als je niet aan de training of
wedstrijd kan deelnemen.
Draag de clubkledij altijd tijdens wedstrijden en
zoveel mogelijk op de trainingen.
Hou de kleedkamers proper
Laat geen waardevolle spullen achter in de
kleedkamer (de club kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor diefstal of verlies)
Op de meeste locaties is er de mogelijkheid om
te douchen. Dit raden we ten zeerste aan.
Draag zorg voor het materiaal. Help mee met
het klaarzetten en het verzamelen.
PESTEN IS VERBODEN! Pesten en plagen zijn
twee verschillende dingen. Maak het
onderscheid. Houdt het pesten aan?
Contacteer de trainer, de coördinator of de
vertrouwenspersoon.
Ongepaste seksuele, racistische, intimiderende
en/of discriminerende feiten horen niet thuis in
de club.
Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten
als tijdens het sporten
Diefstal leidt tot zware sancties en kan leiden
tot uitsluiting uit de club.

