AANSLUITINGSFORMULIER VK VELDKANTEVA’S
JEUGD

ALGEMENE GEGEVENS
Naam:______________________________ Voornaam: __________________________
Geboortedatum: ___ / ___ / _____ Geboorteplaats: ________________ Nationaliteit: _____________
Adres: Straat: _____________________________________________ Nr.: ________
Postcode: _________ Woonplaats: __________________________
E-mailadres: ___________________________________ Gsm speelster: _____________
Gelieve je identiteitskaart in te scannen en door te mailen naar info@veldkantevas.be (énkel nieuwe speelsters)

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: __________________________________
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.

V.K. VELDKANTEVA’S

AFSPRAKEN
LIDGELD
Het lidgeld is te betalen vóór de start van het seizoen of bij 1e inschrijving, tenzij anders besproken met
de voorzitter. Nadat het lidgeld is betaald is dit niet meer terugvorderbaar.
Seizoen 20-21 : 220€ (U11/U13/U16)
100€ (Toppertjes)
Te betalen vóór 1 september 2020 op reknr. BE04001703623831 (vermeld je naam + team)
Voor U11/U13/U16 is er een sweater + bal (tot voorraad strekt) inbegrepen bij het lidgeld.
Voor toppertjes is er een sweater in het lidgeld inbegrepen.
Het extraatje bij het lidgeld wordt énkel uitgedeeld indien het lidgeld betaald werd.

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 maken en gebruiken van foto’s waarop u(w) (dochter) opstaat. Deze foto’s kunnen op
sociale media gebruikt worden. Door hier toestemming te geven, staat u toe dat Veldkanteva’s deze
foto’s élk voetbalseizoen mag ge(her)bruiken.
Omcirkel wat van toepassing is.

Publicatie op
- Papier
- Internet
- Sociale media

Toestemming (=Ja) / Geen toestemming (= Nee)
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

BERICHTGEVINGEN
De communicatie vanuit de club of team worden verstuurd vanuit de app SPOND. Je kan jezelf
aanmelden via https://group.spond.com/TCQDA. Download de app of je gsm of log in via het internet en
maak een account aan. Onze groepscode is TCQDA. Meld je aan als lid en je bent vertrokken.
SPOND zal gebruikt worden voor het nagaan van de aanwezigheden. Het is uiterst belangrijk om deze
correct in te vullen. Heb je nog vragen, laat het ons zeker weten.

GEDRAGSCODE
RESPECT hebben met en voor elkaar, is de basis van alles. Onze Club is tevens TEGEN PESTEN. Elke
vorm van pesten moet ons gemeld worden. Zo kunnen wij tijdig ingrijpen. Wij zijn ook TEGEN ELKE
VORM VAN DISCRIMINATIE. DE CLUB IS DAN OOK TEGEN ÉLKE VORM VAN ONGEPAST SEKSUEEL
GEDRAG! De club verwacht dat zowel speelsters, ouders, trainers, bestuur als supporters onze
gedragscode hanteren. Deze is na te lezen op onze website (footer).
Alvast bedankt voor uw medewerking én WELKOM bij de VELDKANTEVA’S GRIMBERGEN!

Handtekening van de speelster (18j of ouder), ouder(s) of voogd

Grimbergen, …../……./202.
V.K. VELDKANTEVA’S

