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Aansluiting   ☐ Spelers    ☐ Niet-spelers    ☐ Recreatief lid 

Stamnr:  ................ : Naam van de club:   ......................................................................  

*Naam:  ............................................. *Voornaam:   .....................................................  

*Geboortedatum:   ................................ *Geslacht:       ☐ Man       ☐ Vrouw 

*Geboorteplaats + *land:  ........................  ....................................................................  

*Nationaliteit:  ..................................... Nr identiteitskaart:    ...........................................  

INSZ-nummer:  .....................................  

*Adres + *nr:  .......................................  ....................................................................  

*Postcode + *Gemeente:    .......................  ....................................................................  

Land:    ..............................................  

E-mail:    ............................................  ....................................................................  

GSM:  ................................................ Tel:  ...............................................................  

E-mail 2:  ...........................................  ....................................................................  

GSM 2: ............................................... Tel 2:  .............................................................  

*Op gemaakte te ................................... Op   ................................................................  

Handtekening van het lid of van de wettelijke vertegenwoordiger 

 

 

• Door ondertekening van dit aansluitingsdocument erken ik kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen van de VHV (Vlaamse Handbalvereniging 

vzw) te raadplegen op www.handbal.be en stem ermee in mij eraan te onderwerpen. 

• Een persoon mag zich slechts bij één van de liga’s, VHV of LFH (Ligue Francophone de Handball asbl), aansluiten gedurende dezelfde periode, op straffe van 

sanctie(s). Een schriftelijke vervalsing houdt de nietigheid van het document in en het verzoek tot schrapping van de schuldige. 

• In overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geef ik de toestemming, aan de club waar ik mij bij wens aan te sluiten, 

mijn persoonsgegevens, vermeld op dit aansluitingsformulier, te verwerken en op te slaan in het ledenbestand van de club en tevens in het ledenplatform 

van de handbalfederaties waaraan de club verbonden is, met name VHV, KBHB en LFH.  

Ik ben geïnformeerd dat de opname en verwerking van mijn persoonsgegevens in het ledenbestand van de voormelde organisaties enkel bedoeld zijn voor 

intern gebruik. Mijn gegevens kunnen, behalve door middel van een schriftelijk bezwaar, doorgegeven worden aan organisaties die contractueel verbonden 

zijn met de club, VHV, LFH en KBHB. 

Ik ben op de hoogte gesteld van het feit dat er geen commerciële exploitatie zal zijn van mijn opgeslagen persoonsgegevens.  

Ik heb het recht om  toegang te krijgen tot mijn opgeslagen persoonsgegevens en deze te laten aanpassen op eenvoudig verzoek. 

• Als sporter erkent men door zijn handtekening dat zij/hij het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 mei 2012 met betrekking tot de preventie en strijd 

tegen doping volledig heeft begrepen en dat zij/hij het antidopingreglement van de VHV voor overtredingen van antidopingregels erkent. Alle tuchtrechtelijke 

procedures voor doping worden onherroepelijk aanvaard. 
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Handtekening Lid
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