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Aanmeldingsformulier VV De Wâlde
Voornaam :

__________________________________________________

Achternaam :

__________________________________________________

Geboortedatum :

__________________________________________________

Straat + huisnummer :

__________________________________________________

Postcode + Woonplaats :

__________________________________________________

Veld / Zaal :

__________________________________________________

Telefoonnummer + email :

__________________________________________________

Pasfoto
Vanaf seizoen 2017/2018 wordt er gebruik gemaakt van digitale spelerspassen. Hiervoor moet een digitaal een
foto ingeleverd worden bij Sipke Hiemstra: sipke.hiemstra@ziggo.nl

Kledingfonds
Met ingang van het seizoen 2012/2013 is er binnen de vereniging een kledingfonds opgericht. Hier betaald
ieder spelend lid aan mee, zodat alle teams in een goed verzorgd tenue kunnen voetballen. voor de jeugdleden
bedraagt dit €10 per seizoen en voor de senioren is dit € 15. De bedragen voor het kledingfonds zullen tegelijk
met de contributie worden afgeschreven.

Incasso
Vanaf het seizoen 2008/2009 kan het betalen van de contributie alleen nog door middel van een machtiging tot
automatische incasso. Het is daarom noodzakelijk onderstaande machtiging in te vullen en te ondertekenen.
Voor jeugdleden dienen de ouders deze machtiging te ondertekenen. De machtiging is geldig tot schriftelijke
opzegging.

Webshop
De Wâlde heeft ook een eigen webshop: www.dewaldeshop.nl. Hier zijn trainingskleding, vrijetijdskleding en
wedstrijdaccessoires van de Wâlde te koop. Van elke bestelling gaat er 10% naar de Wâlde. Voor de eerste
bestelling is er een kortingscode verkrijgbaar bij Fimmie van der Molen. Deze kun je opvragen door een mail te
sturen: fimmievdmolen@gmail.com

Machtiging
Ondergetekene verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan de penningmeester van SV de
Wâlde om bedragen betreffende de betaling van haar / zijn contributie of die van haar/ zijn kind/ kinderen af te
schrijven van onderstaande rekening.

Rek.nr voor automatische incasso :

_________________________________________________

Naam rekeninghouder :

_________________________________________________

Datum :

_________________________________________________

Plaats :

_________________________________________________

Handtekening:

_________________________________________________
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Vrijwilligersbeleid
Geen vereniging kan zonder vrijwilligers, zo ook de Wâlde niet. Graag willen we iedereen betrekken bij onze
vereniging. Onder het motto vele handen maken licht werk, vragen we om bij aanmelding een van de
vrijwilligerstaken aan te kruisen. Het gaat om minimaal 2 à 3 keer per jaar een paar uur om onze club draaiende
te houden!

Vrijwilligerstaken:
Velddienst jeugd
Velddienst senioren
Kantinedienst jeugd
Kantinedienst senioren
Leider jeugdteam
Trainer jeugdteam
Leider seniorenteam
Trainer seniorenteam
Scheidsrechter jeugd
Grensrechter jeugd
Scheidsrechter senioren
Grensrechter senioren
Klussen op het terrein
Acties organiseren
Camping Wâldstreffen organiseren
Begeleider/hulp tijdens spelmorgen
Webmaster website de Wâlde
Anders namelijk:
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Toelichting vrijwilligerswerk
Velddienst:
Op zaterdagmorgen- of middag ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het voetbalveld. Je bent
een soort gastvrouw\heer. Hierbij valt te denken aan:
· Kleedkamerindeling
· Ontvangen van de tegenstanders
· Ontvangen van de scheidsrechter
· Drinken in de pauze voor leiders en spelers
· Standen invoeren
· Schoonhouden van de boxen
· Etc.
Camping Wâldstreffen organiseren
Eén keer in de twee jaar wordt er voor de jongste spelers van onze club een slotweekend georganiseerd.
Hierbij blijven ze in tenten op het voetbalveld slapen. Op vrijdagavond en zaterdagmorgen worden er allerlei
activiteiten georganiseerd. Een hele belevenis waar vaak ver van te voren al naar uitgekeken wordt. Lijkt het je
leuk om dit mee te organiseren geef dit dan aan op het formulier.
Begeleider\hulp tijdens spelmorgen
In de kerstvakantie proberen we in De Skeakel een spelmorgen voor de F, E en D te organiseren. De organisatie
is in handen van een speler van de A-selectie. Echter hierbij zijn ook vrijwilligers nodig die helpen bij een
spelletje, een team begeleiden of andere werkzaamheden doen op deze ochtend.
Hulp webmaster website De Wâlde
Als hulp webmaster ben je verantwoordelijk voor het actueel houden van de site van De Wâlde samen met de
webmaster.
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Privacyverklaring v.v. De Wâlde
Dit is de privacyverklaring van voetbalvereniging De Wâlde, gevestigd te Ige Galamawei 24, 8582 KT Oudega
(DFM), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40000727.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met
uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze
verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: vvdewalde@gmail.com
V.v. De Wâlde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens die wij verwerken
V.v. De Wâlde verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
– Voorletters, roepnaam en achternaam,
– Geslacht,
– Geboortedatum,
– Adresgegevens,
– Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
– E-mailadres(sen),
– Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas),
– Legitimatienummer.
Website: Op de teampagina’s. V.v. De Wâlde plaats geen pasfoto’s op de website, maar wel teamfoto’s.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website/mediacasting of in de social media van v.v.
De Wâlde staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door
het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen
naar vvdewalde@gmail.com.
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Waarom wij gegevens nodig hebben
V.v. De Wâlde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
1.
2.
3.
4.
5.

Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB),
Afhandelen van uw contributie en andere betalingen,
Informeren over (sport-)activiteiten,
Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering
Informatie m.b.t. teamgegevens welke verstrekt worden aan leiders, trainers, teamgenoten en
ouders\voogden van teamgenoten

Hoe lang wij gegevens bewaren
V.v. De Wâlde zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële
administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving). Persoonsgegevens in Excel ten
behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.
Delen met anderen
V.v. De Wâlde deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen
indien nodig voor de uitoefening van hun taken.
Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van
(persoons)gegevens met de KNVB plaats vindt.
Leden kunnen zelf kiezen of zij alleen met hun naam, alleen met hun foto of met beide zichtbaar zijn binnen de
app Voetbal.nl. Bij leden onder de 16 jaar is het van belang dat de ouder / voogd dit bepaalt. Ouders
/Voogden kunnen het ook zelf aanpassen
via; https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigenvan-kinderen-onder-16-jaar/.
Uw naam en foto worden ook getoond in de Wedstrijdzaken app. Dit is voor de identificatie van spelers en voor
het Digitaal Wedstrijdformulier. De instellingen van de zichtbaarheid kunt u wel zelf aanpassen maar heeft
geen effect in de KNVB Wedstrijdzaken app. In de KNVB Wedstrijdzaken app worden altijd uw naam en foto
getoond. https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000129378-zichtbaarheid-voetbal-nl-appwebsite-knvb-wedstrijdzaken-app

In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij
delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is.
Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan
alleen als u geen lid (meer) bent van v.v. De Wâlde. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
sturen naar ; vvdewalde@gmail.com
Beveiliging
V.v. De Wâlde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
met ons op via vvdewalde@gmail.com
Vragen
Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende
waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij vvdewalde@gmail.com
Met vriendelijk groet,
Bestuur v.v. De Wâlde

