AANMELDINGSFORMULIER

Jeugdlid (Onder 16 jaar)
SCHIETSPORTVERENIGING DOUBLET
Lidnummer:

KNSA Nummer:

□ JA
1ste Kennismakingsgesprek

Naam Bestuurslid:

Niet van Toepassing

Niet van Toepassing

PASFOTO

Aangenomen:

□ NEE

Toelichting:

1X

De informatie die u op dit formulier verstrekt, wordt niet openbaar gemaakt via het publicatiebord,
maar is bestemd voor uw persoonlijke dossier. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Ondergetekende ouder(s) of verzorger(s) verklaren tevens akkoord te gaan met de verwerking van de
persoonsgegevens, zoals die op het aanmeldingsformulier door betrokkene zijn ingevuld.

Deze aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien het formulier volledig is ingevuld.
Wees eerlijk bij het invullen van dit formulier, zodat de schietvereniging het best rekening kan houden met jouw situatie; relevante
informatie achterhouden kan gevolgen hebben voor het lidmaatschap. Vergeet niet om onderaan een handtekening te laten zetten door
je ouder(s) of verzorger(s). De aanvrager levert met dit formulier 1 pasfoto in.

Ondergetekende verzoekt te worden toegelaten als lid van de schietsportvereniging Doublet

ALGEMENE PERSOONSGEGEVENS JEUGDLID
Geslacht

:□ M

□V

Voornamen (eerste voluit) : ...............................................................

Roepnaam : ...............................................................

Achternaam

: ................................................................................

Adres + Huisnr. : ...............................................................

Postcode

: ................................................................................

Woonplaats : ...............................................................

Telefoon (privé) : ............................................................... Telefoon (bij calamiteiten) : ...............................................................
E-mail adres

: ...............................................................

Nationaliteit : ................................................................

Geboortedatum : ...............................................................

Geboorteplaats en land : ................................................................

INFORMATIE OUDER(S) OF VERZORGER(S)
Telefoon (privé) : ...............................................................

E-mail adres

: ..............................................................

Rekeningnummer (IBAN): ..................................................

Bankidentificatie (BIC) : ..............................................................
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AANMELDINGSFORMULIER

Jeugdlid (Onder 16 jaar)
SCHIETSPORTVERENIGING DOUBLET
LEGITIMATIE JEUGDLID
Legitimatiebewijs (soort)

: □ Paspoort

□ ID-kaart

Nummer Legitimatiebewijs

: …………………………………………………………………………………

Uitgegeven door

: …………………………………………………………………………………

Origineel legitimatie getoond

: □ JA □ NEE

Paraaf bestuur : ...............................................................

INDIEN AANVRAGER LID IS VAN EEN ANDERE VERENIGING, DIT INVULLEN
Naam vereniging

: …………………………………………………………………………………

KNSA Licentienummer

: ………………………………………………………………………………… (Kopie KNSA-Pas bijsluiten)

SOORT LIDMAATSCHAP
-

Junior-schutters-B zijn schutters die in het desbetreffende jaar de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar
bereiken
Junior-schutters-C zijn schutters die in het desbetreffende jaar 14 jaar of jonger zijn

Voor welk soort lidmaatschap wenst u in aanmerking komen?

Junior-schutters-B
Junior-schutters-C

□ JA □ NEE
□ JA □ NEE

ONDERTEKENING OUDER(S) OF VERZORGER(S)
Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met het junior-lidmaatschap van de bovengenoemd Jeugdlid.
Ondergetekende verklaart daarnaast dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geen informatie achter te
houden die redelijkerwijs van belang is voor de schietvereniging, en verklaart ervan op de hoogte te zijn dat
antwoorden die in strijd met de waarheid zijn gegeven, ontzetting uit het lidmaatschap tot gevolg kunnen hebben.
Naam:
Datum
Handtekening:
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AANMELDINGSFORMULIER

Jeugdlid (Onder 16 jaar)
SCHIETSPORTVERENIGING DOUBLET
ACCOORDVERKLARING
De aanvrager verklaart zich bij ondertekening van de aanvraag akkoord met de volgende bepalingen:












De aanvrager levert met dit formulier 1 pasfoto in.
Indien gedragingen bekend zijn die schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van de vereniging of de schietsport
in het algemeen, stopt de procedure.
Indien om welke reden dan ook door de KNSA geen licentie wordt afgegeven, stopt de procedure.
Het tonen van een origineel legitimatiebewijs.
Op aanvrager zijn van toepassing de Statuten en het Huishoudelijk reglement, alsmede het Baan- en
Veiligheidsreglement en andere reglementen van de vereniging.
De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen van de vereniging.
Van de aanvrager wordt een dossier opgesteld met daarin o.a.: Kopie van de aanvraag of andere relevante
documenten. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de Toelichting aanmeldingsformulier; overeenkomst
verwerking persoonsgegevens
U verklaart tevens kennis genomen te hebben van de brochure ‘verwerking persoonsgegevens’ welke u kunt
downloaden van de SV Doublet website www.doublet.nl
U verklaart zich strikt te zullen houden aan alle voor de leden van de vereniging geldende regels.
U geeft hierbij toestemming om de informatie) ter beschikking te stellen aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport
Associatie (KNSA)
Zal het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld en contributie voldoen. Bij vroegtijdig beëindigen van het
lidmaatschap wordt niet gerestitueerd. Er wordt alleen tot restitutie overgegaan als de veiligheidscursus niet wordt
behaald. Let wel restitutie is minus inschrijving KNSA en cursusgeld en administratiekosten.

Toelichting aanmeldingsformulier; overeenkomst verwerking persoonsgegevens
Algemeen
SV Doublet is, onder inschrijfnummer 8560, als lid aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (‘KNSA’). De KNSA behartigt in Nederland de belangen van alle bij
haar aangesloten schietsportverenigingen (‘Verenigingen’). Daarnaast vertegenwoordigt KNSA de schietsport op
nationaal niveau onder andere richting diverse overheden en ministeries (VWS, Veiligheid & Justitie en Defensie)
en de nationale sportkoepel NOC*NSF, maar ook binnen Europa bij de European Shooting Confederation (ESC) en
wereldwijd bij de International Shooting Sport Federation (ISSF) en de Muzzle Loaders Associations International
Committee (MLAIC).
Het lidmaatschap van de KNSA bestaat voor alle Verenigingen en hun leden (dus ook voor een individueel lid (u)
van SV Doublet) uit een pakket voorzieningen, zoals een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, de toezending
van het bondstijdschrift “Schietsport” en de organisatie van en mogelijk tot deelname aan wedstrijden, competities
en andere (sociale) activiteiten. In dit verband verzamelen en gebruiken (‘verwerken’) zowel KNSA als SV Doublet
persoonsgegevens van alle introducees, aspiranten en leden.
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AANMELDINGSFORMULIER

Jeugdlid (Onder 16 jaar)
SCHIETSPORTVERENIGING DOUBLET
Aanmelding als aspirant en lidmaatschap: totstandkoming van een overeenkomst
Als u lid wilt worden van SV Doublet dient u zowel het aanmeldingsformulier als de eigen verklaring volledig in te vullen, te
ondertekenen en aan SV Doublet te retourneren. Op het moment dat u als aspirant tot SV Doublet wordt toegelaten, wordt
u eveneens bij de KNSA aangemeld. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring komt
daarom niet alleen tussen u en SV Doublet, maar ook tussen u en de KNSA een overeenkomst tot stand (‘Overeenkomst’).
Op basis van deze Overeenkomst, in de vorm van het ondertekende aanmeldingsformulier en de ondertekende eigen
verklaring, komen u, KNSA en SV Doublet overeen, dat het KNSA en SV Doublet toegestaan is om:
(1) gedurende de looptijd van uw aspirant-tijd; maar ook
(2) gedurende het (eventuele) aspirantschap en/of het (eventuele) lidmaatschap; en
(3) gedurende een zekere periode na afloop van enige vorm van aspirantschap of lidmaatschap
uw persoonsgegevens, zoals door u verstrekt via het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring, alsmede verkregen van
derden te verwerken en/of te gebruiken om de overeenkomst uit te kunnen voeren, de bovengenoemde activiteiten te
kunnen organiseren en te verwerken in het kader van andere gerechtvaardigde doeleinden en belangen van de KNSA en de
Verenigingen.
Wet bescherming persoonsgegevens
KNSA en SV Doublet zijn gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), die aan verwerking van
persoonsgegevens door organisaties, zoals de KNSA en SV Doublet strenge eisen stelt. De persoonsgegevens worden door
KNSA en SV Doublet dan ook enkel gebruikt in het kader van door de KNSA en SV Doublet geformuleerde doeleinden en
binnen de grenzen van de Wbp en overige relevante wet- en regelgeving.
Informatiebrochure
Transparantie is één van de belangrijkste pijlers van de Wbp. De KNSA heeft daarom een Informatiebrochure [“Privacy
binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen”] ontwikkeld. Deze heeft tot doel u te informeren over
de doeleinden en de wijzen waarop KNSA en SV Doublet persoonsgegevens verwerken. Uit de Informatiebrochure volgt
onder meer welke verwerkingen, van welke gegevens, voor welk doel en door wie zal plaatsvinden, hoe uw gegevens
worden beveiligd, hoe lang de gegevens worden bewaard en als er sprake is van een eventuele verstrekking aan derden,
ook aan welke derden. Verder volgt uit de Informatiebrochure op welke rechten u zich, als betrokkene bij de verwerking
van persoonsgegevens, kunt beroepen. De Informatiebrochure zal bij de aanmelding aan u worden overhandigd. Door
ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de Informatiebrochure te hebben ontvangen.
Wijzigingen
De Verenigingen en KNSA zullen de inhoud van deze overeenkomst (het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring) van
tijd tot tijd evalueren en, indien (wettelijk) noodzakelijk, wijzigen of aanvullen. Door ondertekening stemt u in met de
doorvoering van dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen.
Ingang en looptijd
De Overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring. De
looptijd van de Overeenkomst is gelijk aan de looptijd van het (aspirant) lidmaatschap, alsmede gedurende vijf (5) jaar na
afloop daarvan. U, de KNSA en SV Doublet doen afstand van het recht op vernietiging, opzegging of ontbinding van deze
Overeenkomst.
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