
V.K. VELDKANTEVA’S  
 

AANSLUITINGSFORMULIER SPEELSTER  

VK VELDKANTEVA’S    

 

Team :  U9 / U11 / U13 / U16 / Dames    

ALGEMENE GEGEVENS 
Naam:______________________________  Voornaam: __________________________ 

Geboortedatum: ___ / ___ / _____  Geboorteplaats: __________________ 

Nationaliteit: __________________ 

 

Adres: Straat: ______________________________________________ nr. :________ 

 Postcode: _________ Woonplaats: __________________________ 

 

E-mailadres: ___________________________________ Gsm: ___________________ 
 

Voor speelsters vanaf U13 vragen wij ook om een scan van de kids-id of identiteitskaart te bezorgen. 

MEDISCHE INFORMATIE (Deze informatie blijft vertrouwelijk) 

Bloedgroep :____ / niet gekend 

Ingeval van nood verwittig volgende personen : 

1) Naam:_________________________________  Verwantschap tot speelster: __________ 

Tel. / GSM: _____________________________ 

 

2) Naam:_________________________________  Verwantschap tot speelster: __________ 

Tel. / GSM: _____________________________ 

 

Huisarts: Naam:____________________________________________ 

  Straat:_______________________________ nr:__________ 

  Postcode:______ Woonplaats: ________________________ 

Tel. / GSM: __________________________________________ 
 

Aandoeningen: 0 Diabetes    0 Epilepsie      0 Hyperventilatie  0 Astma 

   0 Allergie voor ____________________________________________ 

   0 Andere ________________________________________________ 

 

Indien de speelster permanent onder medicatie staat: 

Welke medicatie moet het nemen: ______________________________________________ 

Welke medicatie mag het niet toegediend krijgen: __________________________________ 

 



V.K. VELDKANTEVA’S  
 

Indien een dringende medische ingreep vereist is, en wij, de ouders niet bereikbaar zijn, geven wij 

de club toestemming om onze dochter te laten behandelen in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 

 

AFSPRAKEN  

LIDGELD 

Het lidgeld is te betalen vóór de start van het seizoen (augustus) of bij 1e inschrijving, tenzij anders besproken 

met de voorzitter.  Nadat het lidgeld is betaald is dit niet meer terugvorderbaar. 

PRIVACY 

Sinds de wetgeving omtrent de privacy is aangepast op 25 mei 2018 hebben wij als club hiervoor 

ook de nodige zaken in orde gesteld.   Onze nieuwe privacyverklaring kan u nalezen op onze website 

www.veldkantevas.be (onderaan in de footer). 

 

Uw privacy is belangrijk voor ons.  Daarom willen wij u vragen om uw expliciete toestemming aan te 

geven voor het gebruik van foto’s waarop u(w) (dochter) opstaat. 

 
Omcirkel wat van toepassing is. 

Publicatie op  Toestemming (=Ja) / Geen toestemming (= Nee) 

- papier JA / NEE 

- internet JA / NEE 

- sociale media 
(twitter, facebook, 

instagram,...) 

JA / NEE 

MAILING 

Voor het nieuwe seizoen 2018-2019 zal de club e-mails versturen via het communicatiesysteem 

Gimme.   Daarom vragen wij elke speelster en/of ouder om een account aan te maken zodat u 

steeds op de hoogte blijft van trainingen, wedstrijden, evenementen, .... 

Meer info vindt u op onze website onder het menu Info – Gimme. 

Het is uiteraard ook nog steeds mogelijk dat u via andere kanalen berichten krijgt maar de voorkeur 

gaat uit om meer en meer “Gimme” te worden. 

FAIRPLAY 

Respect hebben met en voor elkaar, is de basis van alles.  Daarom vragen wij onze speelsters en 

ouders ons fairplaycharter mee op te volgen en te ondersteunen.   

Ons fairplaycharter kan u vinden op de website en in de kantine. 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

      Handtekening van de speelster (18j of ouder),  

ouder(s) of voogd 

 

Grimbergen, …../……./201. 

http://www.veldkantevas.be/

