Roei- en kanovereniging “Het Anker”
Leden administratie
Jagershof 83
7064 DG Silvolde
Tel.: 0315 32 96 24
ledenadmin@rkvhetanker.nl

Website:
E-mail:

http://www.rkvhetanker.nl
info@rkvhetanker.nl

Aanmeldformulier
Persoonlijke informatie
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht Man / Vrouw
Adresgegevens
Straat + huisnummer
Postcode

Woonplaats

Telefoon (vast)

Mobiel nummer

E-mail
Dit blok alleen in te vullen door ouder/verzorger indien het lid nog geen 18 jaar is
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Geslacht Man / Vrouw
Contactgegevens ouder/verzorger
Telefoon (vast)

Mobiel nummer

E-mail
Soort lidmaatschap Kano / Roeien / Donateur (bedrag: ________ €) (het gewenste omcirkelen)
Overig
 Ik ben in het bezit van een eigen kano / kajak
 Ik wens mijn kano in de loods van de vereniging te stallen, mits er ruimte in de stalling beschikbaar is
Kennis of vaardigheden
Heeft u bepaalde kennis of vaardigheden waarvan
binnen de vereniging gebruik gemaakt kan worden?
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Verklaring
Bovengenoemd lid of ouder/verzorger van het lid, aanvaard de onderstaande voornaamste voorwaarden van het
lidmaatschap van RKV Het Anker. Het lid verklaart:
1. zich bekend en akkoord met de statuten en reglementen van ‘Roei- en kanovereniging “Het Anker”’
2. bekend te zijn met contributie incl. afdracht aan KNRB of Watersportverbond als gepubliceerd op
http://www.rkvhetanker.nl/vereniging/
3. op eigen risico de roei- en/of kanosport te beoefenen
4. niet bekend te zijn met enige beperking van medische aard die op het veilige wijze beoefenen van de
roei- en/of kanosport in de weg kan staan
5. de vereniging, bestuursleden, trainers alsmede vrijwilligers te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor
schade aan persoonlijke eigendommen
6. de zwemkunst machtig te zijn (ten minste zwemdiploma A)
7. akkoord te gaan met het opnemen van deze gegevens in onze ledenadministratie en dat deze zo nodig
worden gedeeld met de bonden waarbij RKV Het Anker is aangesloten.1
Opmerkingen

Datum:

Handtekening2:

Aanmeldformulieren sturen aan ‘Leden administratie’ ‘Roei- en kanovereniging “Het Anker”’

1
2

Naam, e-mail adres + telefoonnummer wordt gedeeld met andere leden in de ledenlijst.
Handtekening ouder/voogd indien lid jonger dan 18 jaar is
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RKV Het Anker

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten,
aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we soms foto’s en filmpjes van u op INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA
plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ............................................. (verder: ondergetekende) RKV HET ANKER (verder: verenging)
toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:



Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op INTERNET, APPS, SOCIAL MEDIA.



Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij kunnen
benaderen voor AANBIEDINGEN.



Mijn naam, e-mailadres en telefoonnummer via de ledenlijst die per mail verstrekt wordt beschikbaar te stellen
zodat andere leden mij kunnen benaderen.



Mij toe te voegen aan de reguliere kano- of roei-app op whatsapp om zo contact te onderhouden met andere
leden over varen en activiteiten.



Mij gedurende 40 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of
bijzondere gebeurtenis.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam

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

Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum

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

Handtekening ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: In geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens
door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

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

Handtekening ouder/voogd

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