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dtm lm:    categorie:    relatienr: 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Achternaam: _________________________ Voornaam: _________________________  
Geboortedatum: ______________________ Geslacht: M/V 
Aanmelding als:  
spelend lid/niet-spelend lid/Kangoeroe Klup/recreant/kaderlid/bowlslid (KombiFit)/G-korfbal 
 
Adres: _________________________ 
Postcode: _________________________ Woonplaats: _________________________ 
Telefoon (ouder(s)*: ________________  Mobiel (ouder(s)*: ____________________ 
E-mailadres (ouder(s)*: __________________________________________________ 
Waar kent u Refleks van? _________________________________________________ 
Was u al eerder lid van een korfbalvereniging? Ja/Nee 
Zo ja, van welke vereniging? ______________________________________________ 
Wanneer speelde u voor het laatst? _________________________________________ 
Heeft u daar nog verplichtingen?   Ja/Nee 
 
CONTRIBUTIE 
Ondergetekende wil de contributie per maand/per kwartaal/per jaar* voldoen en wil als volgt 
betalen (graag hieronder het nummer van uw keuze omcirkelen): 
 
1. Door middel van automatische incasso 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Refleks om de verschuldigde 
contributie af te schrijven van: 
IBAN Nummer: _________________________ 
Ten name van: _________________________ 
Woonplaats: ___________________________ 
2. Na ontvangst van een factuur  
(hier zijn extra kosten aan verbonden; niet mogelijk bij maandelijkse betaling) 
3. Door zelf het bedrag vooraf over te schrijven (er wordt geen factuur gestuurd) 
4. Ooievaarspasnummer: _________________________ 
 
 
VERKLARING 
Ondergetekende verklaart:  
1. Bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld; 
2. Het eens te zijn met het vrijwilligersbeleid van Refleks; 
3. Het eens te zijn met het AVG-regelement welke bij Refleks van kracht is. 
 
Datum:       Handtekening:  
  
 
 
Zorg dat u een pasfoto heeft bijgevoegd!     Z.O.Z. 
(*bij minderjarigen (tot 16 jaar) dienen de ouder/verzorger te ondertekenen.  
De ouders/verzorgers zijn tevens contactpersoon) 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
VRIJWILLIGERSBELEID KORFBALVERENIGING REFLEKS 
Lid worden van Refleks gebeurt natuurlijk vrijwillig. Echter net als elke andere vereniging draait 
ook Refleks op de inbreng van vrijwilligers. Daarom is het lidmaatschap niet vrijblijvend! Wij vinden 
namelijk dat elk lid van de vereniging iets voor de vereniging behoort te doen. Dit geldt voor leden 
vanaf 16 jaar en voor de ouders van leden jonger dan 16 jaar. 
 
Van de ouders van de jeugdleden (A t/m F) verwachten wij dat zij, bij toerbeurt, een aandeel 
leveren in het vervoer van het team van hun kind(eren). Daarnaast willen wij de ouders van de 
jeugdleden betrekken bij het functioneren van de vereniging. Daarom zien wij graag dat er per 
kind 11 taakpunten per jaar worden uitgevoerd; dit kan door bardienst te doen of schoon te 
maken. Hierover neemt de coördinator vrijwilligerszaken contact op om een welkom gesprek te 
houden. 
 
Van leden van 16 jaar en ouder verwachtten wij eenzelfde actieve houding. Als onderdeel van hun 
lidmaatschap zullen zij verplicht worden om te fluiten van (jeugd)wedstrijden, draaien van 
bardiensten etc. Binnen onze vereniging moet meer gebeuren dan alleen deze basisactiviteiten. Wij 
vinden het daarbij wel belangrijk dat iedereen iets doet wat hij of zij leuk vindt. Vandaar dat wij 
graag zouden willen weten waar wij u voor zouden mogen benaderen. Uiteraard geldt dat 
meerdere opties mogelijk zijn!! 
 
  
O Onderhoud/klus team    O Ondersteuning activiteiten voor jeugd (JOC) 
O Administratieve functie, zoals wedstrijd O Ondersteuning activiteiten voor senioren(OC) 
-secretariaat, roosters maken, redactiewerk O Ondersteuning bij G-korfbal 
O Scheidsrechter zijn/opleiding volgen  O Ondersteuning bij Bowls 
O Technische ondersteuning bij de website O Sponsoring 
O PR & Communicatie    O Anders, n.l.: 
 
 
INZICHT EN ACHTERGRONDEN 
Vrijwilligers verrichten vele verschillende taken binnen Refleks. Helaas is de kennis niet altijd 
voldoende en is er altijd ondersteuning mogelijk. In het verleden werd er vaak gezet “had mij dat 
maar gevraagd, ik werk bij/als …”. Om eventueel een beroep te kunnen doen op uw kennis zou het 
fijn zijn als wij uw beroep/hobby’s mogen weten. 
Uiteraard zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. 
 
Beroep: ____________________________ 
Werkgever: _________________________ 
Hobby’s: ___________________________ 
Heeft u een eigen bedrijf?  Ja/Nee*        
            Zo ja: wat voor bedrijf? _________________________  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
Toestemming verklaring 
 
Door ondertekenen van dit formulier stemt u in met de verwerking van u gegevens zoals 
beschreven is in de privacyverklaring van Refleks. 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 
verklaring door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van: 
 
_________________________ 
 
 
Toestemming te geven voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

⊗ Verwerken van de persoonsgegevens volgens de privacyverklaring van Refleks. 
o Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op de website refleks.nl. 
o Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op sociale media (Facebook, Instagram). 
o Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij in de kantine van Refleks korfbal. 

 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen. Voor nieuwe 
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
Ik mag mijn toestemming elk moment intrekken. 
 
Naam: _______________________________  
Datum: ______________________________   
Plaats: _______________________________    
Handtekening: _________________________ 
 


