Aanmeldingsformulier A&CKV Gemini
Leuk dat u lid wilt worden van A&CKV Gemini! Ingevuld kan dit formulier ingeleverd worden bij de trainer of bij Martine
Weenink (ledenadministratie@gemini-korfbal.nl of per post: Tegelbakkerssteegje 1, 2801WL Gouda). U ontvangt van haar
een ontvangstbevestiging. Ook vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit formulier kunt u mailen naar bovenstaand emailadres.

Naam

……………………………………………………………………… 0 m

Adres

………………………………………………………………………

0v

………………………………………………………………………
Geboortedatum

………………………………………………………………………

Telefoonnummer

………………………………………………………………………

E-mailadres

………………………………………………………………………

IBAN1

………………………………………………………………………

Geeft zich op als:
 Ge-mini (3-5 jaar)
 Spelend lid
 Niet-spelend lid

 Midweek-lid
 Donateur

Met het oog op uw privacy is het noodzakelijk dat u antwoord geeft op onderstaande
vragen. De privacyverklaring van A&CKV Gemini is terug te vinden op de website.
Voor ieder spelend lid is het noodzakelijk dat er een (pas)foto wordt geplaatst in Sportlink,
een app die de KNKV gebruikt om wedstrijden te faciliteren. Geeft u toestemming voor het
plaatsen van een (pas)foto in Sportlink (Noodzakelijk voor spelende leden)?
0 Ja
0 Nee
Geeft u toestemming voor het gebruik van wedstrijd/teamfoto’s op de website van de
vereniging?
0 Ja
0 Nee
Geeft u toestemming voor het gebruik van (wedstrijd/team)foto’s op de sociale media van
de vereniging?
0 Ja
0 Nee
Geeft u toestemming uw naam, telefoonnummernummer en e-mailadres via afgeschermde
kanalen beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen (aan te raden)?
0 Ja
0 Nee
Geeft u toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief van de vereniging naar uw emailadres (aan te raden)?
0 Ja
0 Nee
1

Door het invullen van het IBAN machtigt ondertekende de vereniging tot wederopzegging tot het maandelijks
afschrijven van de verschuldigde contributie van zijn/haar bankrekening.
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Onderstaande vragen s.v.p. volledig invullen:
Heeft u al eerder gekorfbald?

Ja

Zo ja: Waar en op welk niveau?

………………………………………………………………………

/

Nee

………………………………………………………………………
Gemini kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Derhalve hebben alle (ouders/verzorgers
van) Gemini-leden een zekere inspanningsverplichting. Zo worden ouders/verzorgers van
jeugdleden ingezet om te rijden bij uitwedstrijden van het team waar het kind in speelt. Ook
worden ouders ingedeeld voor zaaldiensten, waarbij ze het scorebord zullen bijhouden.
A-spelers en seniorenleden worden ingezet bij het fluiten van (jeugd)wedstrijden. Er zijn
echter nog veel meer vrijwilligerstaken die uitgevoerd moeten worden binnen de vereniging.
Denk hierbij aan bardiensten, het trainen van een jeugdteam en/of het verrichten van
bestuurswerk. Graag zouden wij ook een beroep willen doen op u als lid of als
ouder/verzorger. Zou u hieronder aan willen geven voor welke vrijwilligerstaken we u mogen
benaderen?










Trainen geven
Coachen
Extra fluiten
Bardienst

Anders, namelijk:

Bestuurlijke taken
Sponsorwerving
Ledenwerving
Redactie nieuwsberichten

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mogen wij u benaderen voor eenmalige vrijwilligerstaken?
0 Ja
0 Nee
Denk hierbij aan bijvoorbeeld het helpen bij een evenement om korfbal te promoten of aan
het helpen organiseren van een jaarlijkse activiteit.
IN VERBAND MET TEAMOPGAVEN BIJ DE BOND KUNT U HET LIDMAATSCHAP ALLEEN OPZEGGEN VOOR 1
MEI VAN HET VERENIGINGSJAAR. DIT MOET SCHRIFTELIJK WORDEN MEDEGEDEELT AAN DE
LEDENADMINISTRATIE. BIJ LATERE OPZEGGINGEN BENT U DE VERENIGING NOG CONTRIBUTIE
VERSCHULDIGD TOT AAN HET EIND VAN HET VERENIGINGSJAAR.

Met onderstaande handtekening bevestig ik dat ik lid wil worden bij A&CKV Gemini. Ook
bevestig ik dat ik heb kennis genomen van hun privacyverklaring, te vinden op de website.

Datum:
……-……-……….
Handtekening (van ouder/verzorger):
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