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AANMELDINGSFORMULIER                         s.v.p bijvoegen: 1 recente pasfoto (of per e-mail in jpg formaat)  

Roepnaam :  ___________________________________________________________________ 

Achternaam :   ___________________________________________________________________ 

Adres :    ___________________________________________________________________ 

Postcode/Woonplaats : ___________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ___________________________________________________________________ 

E mail adres :  ___________________________________________________________________ 

Geboortedatum :  ___________________________________________________________________ 

wordt per ______-_______-________(datum) lid van Handbalvereniging JuRo Unirek VZV. 

 
Ik verbind mij hiermee reglementair aan H.V. JuRo Unirek VZV.  
Het seizoen/ contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni daarop volgend.  
Ben je de laatste 12 maanden actief (spelend) lid geweest van een handbalvereniging?   ja / nee  
Zo ja welke ……………………………… 
Beoefen je nog andere sporten?         ja / nee  
zo ja, welke:…………………………………………………………………………….…………….. 
 
Kantine- en zaaldiensten:  
Elk lid vanaf de A en B-leeftijd wordt zo nu en dan ingezet om de kantine (A) draaiende te houden en de 
thuiswedstrijden van zaaldienst (A en B)  te voorzien. Voor de jeugdteam E t/m C wordt voor kantine- en 
zaaldiensten een beroep gedaan op ouders.  
 
Uitwedstrijden:  
Voor vervoer naar uitwedstrijden worden ouders ingedeeld om bij toerbeurt te rijden.  
 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, vóór 15 maart, bij het secretariaat. Tussentijdse 
opzegging dient ook schriftelijk te worden gedaan bij het secretariaat.  
De contributie moet in dit geval voor de resterende tijd ( t/m 30 juni) worden voldaan.  
Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch ieder jaar verlengd. 

Het bestuur streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden. Daarom dienen de leden zich volledig in te 
zetten bij de verschillende acties, die gehouden worden.  
 
Ook willen we graag weten of jij, leden, partners of ouders, zich op willen geven voor verschillende 
werkzaamheden, zoals, ondersteuning van het bestuur, geven van training, coachen, onderhoud zoals timmeren, 
schilderen etc. Dit kun je op de bijlage aangeven.  
Deze informatie is alleen voor eigen gebruik van JuRo Unirek VZV.  
 
Datum: …………………………………………. 

Handtekening ouder of lid ______________________________  

Voor personen onder de 18 jaar dient een van de ouders mede te ondertekenen.  

Inleveradres de Wurft 10, 1738 DX Waarland of e-mail wsvzvhandbal@hotmail.com 
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Bijlage 1:  

 
Activiteiten bij JuRo Unirek VZV  

 -Het fluiten van wedstrijden (indien nodig/gewenst voorafgegaan door een cursus JHS    
jeugdhandbalscheidsrechter) - Het draaien van kantinediensten (volgens rooster).  

 - Het draaien van zaaldienst (volgens rooster). Ondersteuning van het bestuur:  
 - Onderhouden van contacten met de sponsors, zoeken van sponsors, - verzorgen van de P.R. - 

advies op het juridische vlak.  
 

Handbal technisch:   
 -coaching van een team / helpen trainingen in het collectief.  

 
Acties:  

 helpen met werving van leden, open dagen, organisatie van spelmiddagen. 
 Acties om de contributie zo laag mogelijk te houden. 

 
Naam: ...................................................................................................... 

 Adres: ......................................................................................................  

Tel.nr: ………………………………………… geeft/ geven hierbij aan te willen helpen met:  

             ...................................................................................................................... 

Naam: ......................................................................................................  

Vader / moeder van:……………………………………………………………  

Adres: .......................................................................................................  

Tel.nr: ........................................................... geeft/ geven hierbij aan te willen helpen met:  

1. ............................................................................................. 

2. ……….……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

  



   
 

Pagina 3 van 5 
 

Bijlage 2:  

Handbalvereniging Veld–Zijdewind–Vooruit (V.Z.V.) 

 

Toestemmingsverklaring  
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 

wedstrijduitslagen (behaalde resultaten) en soms ook foto’s en filmpjes van u op WEBSITE, FACEBOOK, 

SOCIALE MEDIA, APPS (REGIONALE) DAG- EN WEEKBLADEN, NIEUWSBRIEF EN HERAUT plaatsen. Met 

dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik ……………………… (verder: ondergetekende) Handbalvereniging Veld–Zijdewind– 

Vooruit (V.Z.V.) (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners.  

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op: 

  Website  

 Facebook  

 Sociale Media  

 Apps  

 (Regionale) dag- en weekbladen  

 Nieuwsbrief 

 Heraut/ W4 Waarland 

 

 Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij 

kunnen benaderen voor bijvoorbeeld aanbiedingen. 

Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het: 

 smoelenboek: 

 op de website 

 in het clubhuis / bestuurskamer  

 in de kantine  

 acties / promotiematerialen, denk aan kalender, flyer, poster, etc. 

 

 Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere 

leden mij kunnen benaderen. 

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een 

reünie of bijzondere gebeurtenis 
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Tevens geef ik, ondergetekende, de vereniging toestemming om de hieronder aangekruiste testen af te 

nemen en de hieronder aangekruiste bijzondere persoonsgegevens over mij te verwerken. 

Paraaf: 

 

 Persoonlijke evaluatie en doelstellingen voor ontwikkeling en trainingsdoeleinden, deze worden 

schriftelijk bewaard in een afgesloten kast en beheerd door 1 persoon. 

 Testen afnemen en verwerken van gezondheidsgegevens / persoonlijke ontwikkeling t.b.v. blessure 

preventie, algemene ontwikkeling en talentontwikkeling. 

Nadere uitleg: 

Onderstaande testen worden uitgevoerd en afgenomen door de medische, fysieke en trainersstaf. 

De testen kunnen per leeftijdscategorie verschillen. 

De testen worden ingevuld (handmatig) op een formulier, nadat deze digitaal zijn ingevoerd 

worden ze vernietigd of teruggeven aan ondergetekende. 

De resultaten voor dames 1 en 2 en A1 worden verwerkt in het TVS systeem (Talent volg systeem).  

De resultaten van de overige (jeugd) leden worden verwerkt in Excel en opgeslagen op een 

beveiligde computer. 

De resultaten worden (mogelijk / waar nodig) besproken met de medische staf, fysieke trainers en 

trainers van Handbalvereniging Veld–Zijdewind–Vooruit (V.Z.V.) en worden vertrouwelijk 

behandeld.  Indien noodzakelijk zal er contact opgenomen worden met ondergetekende of ouders 

/ voogd voor plan van aanpak c.q. behandelplan. 

De gegevens worden bewaard zolang ondergetekende lid is van Handbalvereniging Veld-

Zijdewind-Vooruit (V.Z.V.). Bij beëindiging lidmaatschap worden deze vernietigd of gegeven aan 

ondergetekende. 

Testen: 

 Lichaamsmetingen  

 Motorische testen 

 Krachttesten 

 Sprongtesten 

 Snelheidstesten 

 Behendigheidstesten 

 Conditietesten 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens, testen 

en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om 

toestemming. 
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Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Datum:      Geboortedatum:  

Naam:         Handtekening:  

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 18 jaar dient deze verklaring 

eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 

Naam ouder/voogd:  

Handtekening ouder/voogd: 

 

 


