
speler moeder of voogd vader derde contact

moeder of voogd vader derde contact

JA, welke?

NEE

Derde contactgegevens :

 Zet een 'x' in het vakje, meerdere antwoorden zijn mogelijk.

e-mailadres :
Naam vader :

GSM :
e-mailadres :

Naam moeder (of wettelijke voogd) :
GSM :

Wie moeten we contacteren in geval van nood?

Naam :
GSM :

e-mailadres :

Naar wie sturen wij informatie?

naam :

Heeft de speler/speelster last van een allergie?

GSM :Nog iemand anders?

Bij welke ziekenfonds is de speler aangesloten?

Naam en voornaam speler/speelster :
straat en huisnummer :

postcode en gemeente :

eigen e-mailadres :

GRAAG ZO SNEL MOGELIJK INVULLEN EN OPSTUREN
INVULTIP: GEBRUIK IN GEEN GEVAL EEN SMARTPHONE! MAAR EEN PC, LAPTOP OF TABLET!

dd/mm/jjjjgeboortedatum :
telefoon thuis :

eigen GSMnummer :

HANDBALVERENIGING ARENA 2018/2019 SPELERFICHE VOOR DE JEUGD

HV Arena is bezorgd om de privacy van haar leden en sinds mei dit jaar is er Europees een niewe wetgeving van kracht die 
onze vereniging verplicht beter na te denken over het inzamelen, verwerken en bewaren van de persoonsgegevens van 
onze leden. Op het 2e tabblad van dit document vindt u het nieuwe privacybeleid terug. Omdat het verlenen van uw 
toestemming is veranderd vragen we aan al onze leden om nogmaals de gegevens te verstrekken en de toestemming te 

verlenen. Onze vraag aan u is om het document op uw PC of tablet in te vullen dan per email op te sturen naar 
secretariaat@hv-arena.be. Vervolgens een uitdraai van de spelerfiche te maken die u dan kan ondertekenen. Op deze 

manier hebben wij uw gegevens digitaal, zodat er bij het overnemen ervan geen fouten kunnen worden gemaakt, en we 
hebben uw toestemming op papier. 



JA
NEE

speler* moeder of voogd vader derde contact
JA JA JA JA
NEE NEE NEE NEE

speler * moeder of voogd vader derde contact

JA JA JA JA
NEE NEE NEE NEE

speler* moeder of voogd vader derde contact

JA JA JA JA
NEE NEE NEE NEE

* alleen van toepassing indien de speler ouder is dan 16 jaar. De speler geeft in dit geval ZELF toestemming.
** het betreft hier een niet-commerciele boodschap.
*** het betreft hier een commerciele boodschap.

speler* moeder of voogd vader

JA JA JA
NEE NEE NEE

..te..

speler*

* alleen van toepassing indien de speler ouder is dan 16 jaar.

Is de speler ouder dan 16 jaar, dan is zijn/haar toestemming nodig.

Mag een portretfoto (-video) of groepsfoto (-video) van 
de speler online worden gepubliceerd?

moeder of voogd / vader

Print dit tabblad uit zodat je het kan ondertekenen en geef dat af aan je ploegafgevaardigde.

Ondertekend op …. dd/mm/jjjj
Ondertekend door: 

Bewaar het document en verstuur het ingevulde bestand naar secretariaat@hv-arena.be. 

sponsors doorsturen naar? ***

Ik heb het privacybeleid gelezen ( zie het tweede
 tabblad) en verklaar dat ik hiermee akkoord ben.

Let op: voor het publiceren van actiefoto's of -video's 
is uw toestemming niet nodig.

Mogen wij een e-mail nieuwsbrief van HV Arena
 sturen naar?

Mogen wij een uitnodiging van de VHV of een sport-
evenement van een andere vereniging sturen naar? **

Mogen wij een uitnodiging van een van onze 


