Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw
Lid van Koninklijke Belgische Baseball en Softball Federatie

Datasheet aansluitingsaanvraag
Nieuw lid*:

Ja

Nee

-

Jaar

Indien nee => Licentienummer*:

2

0

1

9

-

(Omcirkel de gewenste categoriën! )
Volwassenen (≥16)

Competitie

Recreatie

Niet - spelend
(1)

Baseball

Jeugd (≤15)
Softball

Baseball

Volwassenen (≥16)
Slowpitch

Jeugd (≤15)
Recreant

Bestuurder

Coach

Softball

Recreant

Basislid

Jeugdofficial

Slowpitch

Beeball

Umpire

Multimove
Scorer

Federaal Regionaal Federaal Regionaal

Federale en regionale umpires en/of scorers ondertekenen beide zijden van het document

Club*:
Naam*:
Voornaam*:
Geslacht*:

Nationaliteit*:
Geb. datum*:

-

-

M

Te:

Adres*:
Postcode*:

Gemeente*:

Land*:
Tel. nr.

GSM:

Email*:
Bijkomende nuttige info van de jeugdspeler/ster (bvb. ivm event. co-ouderschap / gsm ouders) :
GSM ouder 1*:
Email ouder 1*:
GSM ouder 2:
Email ouder 2:
JA

-

NEE

Ik wens informatie van VBSL en/of zijn partners (KBBSF / LFBBS) te ontvangen via email.

JA

-

NEE

Ik geef toestemming dat op evenementen van VBSL/KBBSF beeldmateriaal van mij/mijn kind gemaakt wordt.

JA

-

NEE

Ik geef toestemming dat dit beeldmateriaal door VBSL/KBBSF mag gepupliceerd worden.

Ondergetekende of zijn wettige vertegenwoordiger verklaart hierbij akkoord te gaan met de statuten en reglementen van KBBSF,
VBSL en aangesloten club en te handelen naar de letter en de geest van onderstaande documenten:
1. Privacyverklaring VBSL vzw
2. Decreet inzake Medisch Verantwoorde Sportbeoefening (13 juli 2007)
3. Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar (24 juli 1996)
4. De algemene en de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolissen, afgesloten door VBSL.
5. Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport.
Voor niet-EU leden: ik verbind me ertoe de geldende wetgeving in verband met mijn verblijf in België te respecteren. In
overeenstemming met de Belgische wet over de bescherming van het privéleven met betrekking tot de behandeling van gegevens
met een persoonlijk karakter, beschikt U steeds over het recht van inzage en verbetering van uw gegevens.
Datum*:
Datum*:
. . / . . / . . . .*
. . / . . / . . . .*

Handtekening aanvrager/ster*

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger*
(indien de speler/ster geen 18 jaar oud is)

V

Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw
Lid van Koninklijke Belgische Baseball en Softball Federatie

Federale en Regionale umpires en/of scorers
Voor diegene die bij gelegenheid vrijwillig zijn diensten verleent aan de Vlaamse Baseball en Softball Liga en/of aan de Koninklijke
Belgische Baseball en Softball Federatie:
•

CUS is het orgaan dat door de Federatie is opgericht voor het beheer van alle vragen en/of klachten met betrekking tot de diensten
van umpiring en scoring.

•

Een forfaitaire terugbetaling van onkosten is voorzien.

•

Elke afwezigheid waarvoor niet min. 24u op voorhand verwittigd werd, voor een aanduiding die in het Weekbericht of LMC
gepubliceerd werd, zal resulteren in een boete waarvan het bedrag overeenstemt met de normale forfaitaire vergoeding en de
verplaatsingsvergoeding voor de wedstrijd in kwestie.
Iedere door CUS aangeduide official zal elk jaar uiterlijk op 31 oktober een globale afrekening ontvangen, die hij zal dienen te
ondertekenen en terugsturen voor akkoord, alvorens effectief uitbetaald zal worden.

•

Bankrekeningnummer:

Datum*:

. . / . . / . . . .

Handtekening aanvrager/ster*

(* = verplicht in te vullen velden!)

Datum*:

. . / . . / . . . .

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger*
(indien de official geen 18 jaar oud is)

Koninklijke Deurne Spartans BSC vzw
GDPR Akkoordverklaring
Met het ondertekenen van de aansluitingsaanvraag bij Koninklijke Deurne Spartans BSC vzw (hierna Spartans) verklaart U zich akkoord
met het volgende :
• Het document met betrekking op de verwerking van Uw persoonsgegevens zoals gestipuleerd in het document hier ter inzage en
op www.spartans.be
• Het gebruik door Spartans van Uw gegevens voor clubdoeleinden en communicatie
• U het recht heeft op inzage van de toegepaste regels op de verwerking van Uw gegevens en op de databank
Ondergetekende(n) verklaar mij akkoord dat Spartans, via de club, mijn persoonsgegevens registreert en verwerkt voor bovenstaande
doeleinden. Ik heb kennis genomen van mijn rechten als particulier.
Datum*:

. . / . . / . . . .

Handtekening aanvrager/ster*

(* = verplicht in te vullen velden!)

Datum*:

. . / . . / . . . .

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger*
(indien de aanvrager geen 18 jaar oud is)

