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Inschrijfformulier 
 
Ik wil mij, mijn zoon of mijn dochter graag inschrijven voor: 
O  Karate   Aanvinken wat van toepassing is 
O  Kobujutsu 
O  Karate en Kobujutsu 
 
Voornaam  ………………………………………………………………………… M / V / anders 
 
Achternaam  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres   ………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode  …..……………………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats  ..………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum  ..………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon (jeugd)lid ..………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon ouder * ..………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail (jeugd)lid ………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail ouder *  ..………………………………………………………………………………………… 
 
Maat karatepak              ..………………………………………………………………………………………… 
(pakmaten gaan in cm lichaamslengte, naar boven afronden, per 5 cm. Bv: 140 / 145 / 150 enz.) 
 
Hoe heeft u ons gevonden? 
O via een huidig lid namelijk ..…………………………………………………………………………………… 
O Website 
O Social media (Facebook, Instagram etc.), namelijk: .……………………………………………………… 
O Anders ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Overige gezinsleden ..………………………………………………………………………………………… 
die lid zijn van ASK en op hetzelfde adres wonen, dit i.v.m. gezinskorting 
 

* indien lid jonger dan 18 jaar is, bij voorkeur van beide ouders 

 
Zijn er bijzonderheden van medische aard waar rekening mee gehouden moet worden? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….
Niet verplicht, maar voor je eigen veiligheid en gezondheid is het belangrijk dat wij de daarvoor alleen 
noodzakelijke medische gegevens kennen (bijvoorbeeld suikerziekte, epilepsie, faalangst, allergieën, 
etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z.O.Z. 
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Ondergetekende schrijft zichzelf, zoon of dochter in bij ASK Johan Bult en verklaart kennis te hebben 
genomen en akkoord te gaan met het reglement en het privacy beleid van de vereniging. De laatste 
versie van het reglement en het privacy beleid vind je op de website (www.askjohanbult.nl). 
 

Machtiging 
 
IBAN:     ………………………………………………..………………………………………… 
 
T.n.v.:    ……………………………………………..…………………………………………… 
 
Hierbij ga ik akkoord met de inschrijving en met de automatische afschrijving van de contributie 
 
 
 
Datum : ……………………………   Handtekening: …………………………………… 
(Bij minderjarigen, handtekening van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger) 

 
Toestemmingsverklaring  
 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG 
zorgt onder andere voor verscherping en vergroting van privacy rechten en toenemende 
toerekeningsvatbaarheid voor organisaties. 
 
Uiteraard voldoet ook ASK Johan Bult aan de nieuwe wetgeving. In ons privacy beleid op onze 
website kan je hier meer over lezen. Hierin staan onder andere welke persoonsgegevens wij 
verwerken en waarom, hoe wij jouw privacy beschermen en wat je rechten en plichten zijn. 
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging moeten wij jouw persoonsgegevens verwerken. 
Daarnaast willen wij jou graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten, aanbiedingen en 
dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van jou op 
de website van de vereniging en social media (Facebook, Instagram, Flickr, YouTube) plaatsen. Met 
dit formulier vragen wij jouw toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik Karate- en Kobujutsuvereniging Alkmaarse Shotokan Karate-do Johan Bult 
(verder: vereniging) toestemming om gegevens van mij, mijn zoon of mijn dochter te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

o Bewaren en bewerken van persoonlijke gegevens, namelijk: NAW-gegevens, 
bankrekeningnummer, geboortedatum, medische gegevens (indien opgegeven) 

o Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen 
of maatschappelijke dienstverleners. 

o Publiceren van foto’s en/of filmpjes eventueel met naam van mij, mijn zoon of mijn dochter op 
de website van de vereniging en social media (Facebook, Instagram, Flickr, YouTube). Op 
hiervoor genoemde media worden alleen voornamen gebruikt. 

o Het opnemen van mijn voor- en achternaam en foto op de pagina met dangraadhouders op de 
website van de vereniging. 
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Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
 
 
Voor- en achternaam lid:  ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Datum : ……………………………   Handtekening: …………………………………… 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
 
 
Voor- en achternaam ouder:  ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Datum : ……………………………   Handtekening: …………………………………… 


