Inschrijfformulier Bedrocks
Welkom!
Wat leuk dat je interesse hebt in Honk- en Softbalvereniging Bedrocks en begroeten je hierbij alvast als
nieuw lid en hopen dat je je spoedig bij Bedrocks thuis zult voelen!
Algemeen
Bedrocks is de regionale honk- en softbalvereniging van Zuid-Oost Drenthe en heeft haar prachtig
aangelegde thuishaven met twee velden op het sportpark Meerdijk te Emmen.
De club is opgericht in 1981 als Soft- en Honkbalclub Emmen (S.H.E.). Eind jaren negentig werd deze
naam gewijzigd in Bedrocks, met een knipoog naar de Drentse hunebedden.
Bedrocks is met de honk- en softbalsport actief in alle leeftijdscategorieën.
Opgave lidmaatschap
De volgende inschrijfformulieren dienen geheel ingevuld en ondertekend persoonlijk ingeleverd
worden bij het secretariaat of per mail verstuurd worden naar info@bedrocks.nl.
Let op, de volledige inschrijving bestaat uit meerdere pagina’s. Spelers die tijdens het speelseizoen lid
worden, zijn overigens vrijgesteld van de verplichting het vastgestelde tenue te dragen tenzij
wedstrijdregels of andere bepalingen van de bond dit aangeven. Een gedetailleerd overzicht van de
clubkleding en accessoires (inclusief bedrukking) is te verkrijgen via de ledenadministratie.
Contributie
De contributiebijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en wordt als bijlage met dit inschrijfformulier
meegestuurd en wijzigingen hierin bij de algemene ledenvergadering vastgesteld en per nieuwsbrief
gecommuniceerd.
Opzegging lidmaatschap
Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het secretariaat, tegen het einde van een
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Per e-mail, mits voor
ontvangst bevestigd door het secretariaat, is ook mogelijk.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de volledige jaarlijkse
bijdrage voor het lopende verenigingsjaar verschuldigd.
Gebruik persoonsgegevens/privacy
De persoonsgegevens vermeld op het aanvraagformulier worden, na toelating tot het lidmaatschap,
opgenomen in het ledenbestand van Bedrocks. De vereniging is als lid van de KNBSB verplicht deze
gegevens ook te verstrekken aan de KNBSB.
Bedrocks stelt persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden, maar gebruikt de gegevens
uitsluitend voor verenigingszaken zoals contributie-inning, teamindeling en communicatie.
Het volledige privacystatement staat op de website: www.bedrocks.nl/privacyverklaring
Voor inzage in de statuten en overige reglementen van de vereniging kan er contact opgenomen
worden met de secretaris van Bedrocks.
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Opgave voor

[ ] beeball (t/m 9 jaar)

[ ] softbal-recreanten

[ ] honkbal

[ ] niet-spelend lid/begunstiger

Persoons/contactgegevens
Achternaam:
_____________________________

Voorletters: _______________________

Roepnaam:

_____________________________

Geboortedatum:

_____________________________

Geslacht:

Adres:

_____________________________

Telefoon 1: _______________________

Postcode:

_____________________________

Telefoon 2: _______________________

Plaats:

_____________________________

E-mailadres:

_____________________________

Eerder lid geweest van een honk/softbalvereniging?
Zoja, welke vereniging:

[ ] nee

_______________________

[ ] ja

___________________________________________________________________

Heb je een medische aandoening die bij de trainer/medespelers bekend moet zijn:
[ ] nee
[ ] ja, namelijk:

____________________________________________________________________________

Financieel
Betaalperiode:

[ ] per kwartaal

[ ] jaarlijks (dit heeft de voorkeur)

IBAN:

______________________________________

t.n.v.:______________________________

Akkoord
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart bovengenoemde zich akkoord met de regels,
zoals deze in de statuten en het huishoudelijk reglement staan vermeld. Tevens verleent
ondergetekende hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de penningmeester van Bedrocks om van
zijn/haar rekening elk kwartaal/jaarlijks de contributie af te schrijven.
Beëindiging van lidmaatschap tijdens het contributiejaar (januari t/m december) leidt niet tot
kwijtschelding of restitutie van contributie van het lopende contributiejaar. De automatische incasso
geschiedt per kwartaal in de perioden: eind januari, eind april, eind juli en eind oktober. Bij jaarlijkse
betaling geschiedt deze in het eerstvolgende kwartaal na verwerking van de inschrijving en vervolgens
jaarlijks in de periode van eind januari.
Datum:

_____________________________

Handtekening speler/steunend lid (18 jaar en ouder):

________________________________

Handtekening ouder/verzorger (bij lid jonger dan 18 jaar):

________________________________
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Voorkeursformulier voor bijdrage door leden of ouders/verzorgers
Van alle spelende leden (vanaf 18 jaar) en alle ouders van jeugdleden verwachten we dat ze zich
inzetten voor de vereniging. Het kost gemiddeld niet veel tijd, maar hierdoor zorgen we met elkaar
voor een gezonde club waar we kunnen genieten van onze sport. Bij toerbeurt rijden naar wedstrijden
zien we als een vanzelfsprekendheid, maar er zijn meer activiteiten waar hulp bij gewenst is.
Met dit formulier vragen we je welke activiteit of functie het beste bij je past. We vragen ook naar jouw
beroep om je eventueel te benaderen voor vraagstukken die enigszins raakvlakken met jouw
dagelijkse werkzaamheden hebben. Voor de jeugdleden dient dit formulier te worden ingevuld door
de ouder(s) of verzorger(s). Beide ouders of verzorgers kan uiteraard ook!
Voor- en achternaam spelend (jeugd)lid:

______________________________________

Naam ouder/verzorger 1. (bij spelend jeugdlid): ______________________________________
Naam ouder/verzorger 2. (bij spelend jeugdlid): ______________________________________
Adres:

______________________________________

Postcode/Woonplaats:

______________________________________

Telefoonnummer (mobiel):

______________________________________

E-mailadres:

______________________________________

Beroep:

______________________________________

Overige specialisatie(s)/hobby('s):

______________________________________

Mijn voorkeur gaat uit naar de uitvoering van de volgende activiteiten/functie(s)
(Bij voorkeur twee opties aankruisen. Wanneer je reeds vrijwilliger bent voor een activiteit/functie,
deze graag alsnog aangeven.) Alle onderstaande opties zijn voor iedereen mogelijk!
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

Bardienst / kantinedienst
Hulp bij proeflessen voor kinderen
Coach of trainer (eventueel bereid tot cursus hiertoe)
Scheidsrechter of scorer (eventueel bereid tot cursus hiertoe)
Promotie-activiteiten / Commerciële activiteiten / ICT en-of website
Divers onderhoud (zoals kantine, dug-outs, terrein en materialen)
Bestuurslid / commissielid (vraag gerust naar de opties bij het bestuur)
Schoonmaakwerkzaamheden kantine
Minisponsoring (vanaf € 25 per jaar). Ik sponsor € _________
Sponsoring + vermelding op bord "Club van 50” (vanaf € 50 per jaar). Ik sponsor € _________

[ ]

Eigen idee, namelijk:

_________________________________________________________

[ ]

Eigen idee, namelijk:

_________________________________________________________
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Bedrocks voldoet aan de wet met betrekking tot de privacy (AVG) en verzoekt alle leden met dit
formulier een akkoord voor kennisgeving en toestemming voor eventuele aanvullende
gegevensverwerkingen.
Aangezien niet voor alle gegevensverwerkingen expliciet toestemming hoeft te worden gevraagd,
(sportclubs zouden anders niet (goed) kunnen functioneren) zijn deze hieronder reeds aangekruist.
Ik ben ervan op de hoogte dat Bedrocks mijn gegevens voor de volgende doeleinden verwerkt:
[X]

Het opnemen van mijn foto:
-op de website (teamfoto)

-in het clubhuis/kantine (teamfoto)

-Sportlink* (pasfoto)

[X]

Het mij versturen van een nieuwsbrief met nieuws rondom Bedrocks (afmelden kan via link).

[X]

Het, zonder commercieel doel, gebruiken van foto’s en/of filmpjes waarop ik herkenbaar ben
voor op de website en de sociale media van Bedrocks.

[X]

Het opnemen van mijn mobiele telefoonnummer in de relevante groepsapp(s) van Bedrocks.

Ik geef Bedrocks tevens toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
[ ]

Het mij versturen van passend nieuws en aanbiedingen van door Bedrocks geselecteerde
sponsoren, bedrijven en partners.

[ ]

Het, met commercieel doel, gebruik van foto’s en/of filmpjes waarop ik herkenbaar ben (denk
hierbij aan advertenties, posters in winkels, enz.).

[ ]

Het mij na beëindiging van mijn lidmaatschap benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of
andere bijzondere gebeurtenis.

Jouw toestemming geldt alleen voor de hierboven (reeds) aangevinkte en beschreven redenen,
gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging jou opnieuw om
toestemming. Je mag jouw toestemming op elk moment intrekken.
Naam:

_____________________________

Handtekening speler (16 jaar en ouder):

________________________________

Handtekening ouder/verzorger (bij lid jonger dan 16 jaar):

________________________________

Voor meer informatie, zie de privacystatement op onze website: www.bedrocks.nl/privacyverklaring
*Sportlink is een portaal van KNBSB met betrekking tot bondscompetities. Jouw gegevens en pasfoto
kun je op “afschermen” zetten. Deze zijn dan wel voor scheidsrechters zichtbaar.
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Wet Bescherming Persoonsgegevens
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De WBP is de Nederlandse uitwerking van de Europese
richtlijn Bescherming Persoonsgegevens en is sinds 1 september 2001 van kracht.
In de WBP is vastgelegd op welke wijze omgegaan moet worden met het verwerken van
persoonsgegevens, ongeacht of dit op papier of elektronisch gebeurt. Alle gegevens die direct te
herleiden zijn tot een individu zijn persoonsgegevens. (WBP artikel 2.1) Het bekendste zijn naam- en
adresgegevens, maar ook e-mail adressen en een tot een individu herleidbare foto behoren tot de
persoonsgegevens. In de WBP staat dat een organisatie alleen persoons- gegevens mag verzamelen en
verwerken als daar een gegronde reden voor is of als de betrokken persoon toestemming heeft
gegeven voor het gebruik van de gegevens. (WBP; artikel 8).
Auteurswet
Daarnaast zijn in Nederland het portretrecht en het auteursrecht vast gelegd in de Auteurswet. Hierin
wordt bepaald dat een afbeelding niet zonder toestemming van de geportretteerde openbaar gemaakt
mag worden. Indien op de foto meerdere personen afgebeeld zijn, dan moet van alle personen
toestemming verkregen worden. (Auteurswet; artikel 20).
Indien de geportretteerde(n) niet geposeerd heeft (hebben) voor de foto, dan is er geen sprake van
portretrecht. In dat geval is er geen grond om het verspreiden van de foto te verbieden. De betrokken
persoon kan zich alleen verzetten tegen openbaarmaking indien er sprake is een redelijk belang.
(Auteurswet; artikel 21) Bij minderjarigen is men over het algemeen terughoudender, omdat hun
privacybelang eerder erkend wordt dan voor volwassenen. De ouders kunnen in principe altijd eisen
dat de foto wordt verwijderd met een beroep op de privacy van hun kind.
Privacybeleid Bedrocks
Concreet betekent dit voor ieder lid van Bedrocks:
• Dat zijn/haar gegevens in het ledenbestand van Bedrocks worden opgenomen in verband met
verenigingsactiviteiten, maar ook om het lid te kunnen bereiken voor mededelingen en voor de
vaststelling en inning van de contributie.
• Dat Bedrocks persoonsgegevens niet aan derden zal verstrekken.
• Dat deze zijn/haar gegevens die Bedrocks over hem of haar heeft, mag inzien. Indien de
gegevens onjuist zijn, kan een verzoek ingediend worden om deze te wijzigen, aan te vullen,
verwijderen of af te schermen.
• Dat persoonsgegevens alleen op de website van Bedrocks geplaatst worden indien het lid
hiertoe toestemming heeft gegeven.
• Dat afbeeldingen die niet onder het portretrecht vallen, zonder toestemming van de
afgebeelde individu(en) verspreid mogen worden. Indien er sprake is van een redelijk belang,
kan een verzoek tot het verwijderen van de afbeelding altijd ingediend worden bij de auteur.
• Dat het bestuur van de Bedrocks niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het
verspreiden van foto’s door derden.
• Dat de gegeven toestemming altijd ingetrokken, dan wel gewijzigd mag worden.
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