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Ondergetekende meldt zich aan als lid bij handbalvereniging D.W.O.W. te Wieringerwerf, volgens de 

op dit moment geldende regels en contributieheffingen. 

Het lidmaatschap geldt tot schriftelijke wederopzegging bij de ledenadministratie van de vereniging. 

Afmelden voor een nieuw seizoen dient te geschieden voor 15 mei, zodat wij u kunnen afmelden bij 

de N.H.V. Bij opzegging na 15 mei zijn wij genoodzaakt de contributie door te berekenen. 

 

Voornaam Klik of tik om tekst in te voeren.  

Achternaam Klik of tik om tekst in te voeren. ☐ M / ☐ V 

Adres Klik of tik om tekst in te voeren.  

Postcode/Woonplaats Klik of tik om tekst in te voeren.  

(mobiel) Telefoonnummer Klik of tik om tekst in te voeren.  

(mobiel) Telefoonnummer Klik of tik om tekst in te voeren.  

E-mail adres kind 

(spelers vanaf 12 jaar)  

Klik of tik om tekst in te voeren.  

E-mail adres ouder Klik of tik om tekst in te voeren.  

Geboorte datum Klik of tik om tekst in te voeren.  

Datum ingang  Klik of tik om tekst in te voeren.  

Bent u al eerder lid geweest van een handbalvereniging?  

☐ Nee  

☐ Ja, bij welke vereniging? Klik of tik om tekst in te voeren. 

Per wanneer beëindigd? Klik of tik om tekst in te voeren. 

  

 

Dit formulier volledig ingevuld (alle 3 

pagina’s), samen met een recente pasfoto, 

inleveren bij de trainer of mailen met 

recente pasfoto naar  

leden@dwow-handbal.nl 

 

 

 

 

  

Datum:  

Handtekening: 

(indien minderjarig handtekening ouder) 
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Graag onderstaand aankruisen waar uw voorkeur naar uit gaat! 
 
VRIJWILLIGERS TAKEN 
 
Zoals bij veel verenigingen zijn er ook bij ons vrijwilligers actief op allerlei gebieden. Voor alle 
ouders van jeugdleden en voor senioren leden is het verplicht om een taak ter vervullen. Behalve 
dat het belangrijk is dat iedereen dit doet is het ook nog eens erg gezellig om samen wat te doen.  
 
Voor een aantal taken wordt u automatisch ingedeeld. Hiervoor ontvangt u via de mail een lijst 
met data. Het betreft de volgende taken: 

- Kantinedienst 8.30 – 11.00 uur bij thuis wedstrijden 
- Schoonmaken van o.a. buitenterrein 

 
Verder zijn er een aantal taken waar wij als vereniging ook altijd uw hulp bij kunnen gebruiken. 
Hieronder kunt u aanvinken waar u bij zou kunnen helpen.  
 

☐ Fluiten van wedstrijden bij de jeugd. Hoe meer scheidsrechters hoe minder de belasting. 
Gemiddeld wordt er twee keer in de maand thuiswedstrijden gespeeld. Misschien vindt u het leuk 
om de D en C jeugd te fluiten. Met genoeg scheidsrechters gaat het om 1 a 2 wedstrijden in de 
maand. De indeling wordt van te voren gemaakt.  
 

☐ Trainingen geven. Wat is er leuker dan (helpen)trainingen geven aan uw kind. Hoe meer 
trainers hoe beter de taken verdeeld kunnen worden. Misschien heeft u een uurtje in de week 
over om deze taak op u te nemen. Daar maakt u een heel veel kinderen erg blij mee. 
 

☐ Coachen Meegaan met uw kind naar de wedstrijden is natuurlijk super leuk. Natuurlijk heeft 
ieder team ook een enthousiaste ouder nodig als coach. Het coachen bestaat uit het attenderen 
van de ouders via de app over vertrektijden ect. en natuurlijk het coachen van de wedstrijd. 
Twijfelt u omdat u er niet elk weekend bij kan zijn geef u dan evengoed op. Misschien kan het 
coachen samen met andere ouder ingepland worden.  
  

☐ Bestuurstaken Lijkt het u leuk om een bestuurstaak op zich te nemen geef dat dan hier aan. U 
kunt denken aan penningmeester, wedstrijdsecretariaat, algemeen bestuurslid, communicatie ect. 
Uiteraard worden bestuursleden altijd officieel benoemd tijdens de algemene leden vergadering.  
 

☐ Commissies Vindt u het leuk om mee te helpen in een commissie. Bijvoorbeeld de activiteiten 
commissie en/of sponsorcommissie zijn hard opzoek naar ouders die hun willen bijstaan in de 
taken van de commissie.  
 

☐ Overig 
Ik wil graag helpen bij Klik of tik om tekst in te voeren. 
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PRIVACYVERKLARING 
 
Handbalvereniging D.W.O.W. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 
diensten van handbalvereniging D.W.O.W. en omdat u deze zelf bij het invullen van het inschrijfformulier 
aan ons heeft verstrekt.  
 
Handbalvereniging D.W.O.W. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer (vast en/of mobiel) 
- Uw e-mailadres 
- Registratienummer van de bond (indien al eerder geregistreerd bij de bond) 
- Bankgegevens 
- Pasfoto 

 
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te registreren bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en om 
u telefonisch en/of schriftelijk (per mail of post) te kunnen benaderen.  
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor 
uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na 
afmelding of zolang wettelijk verplicht is (zoals bankgegevens).  
Wij vertrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren de 
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.  
 
Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door handbalvereniging 

kunt u dit doen door een mail te sturen naar secretaris@dwow-handbal.nl 
 
Via de handbalNL app kunnen de leden hun gegevens beheren zoals die bij de bond bekend zijn. Het privacy 
niveau staat standaard op afgeschermd zodat voor niemand de gegevens zichtbaar zijn, behalve voor de 
scheidsrechters die zijn geregistreerd bij het NHV.  
 
Gebruik beeldmateriaal door handbalvereniging D.W.O.W. 
De regels omtrent privacy gelden ook voor het nemen van foto’s en video opnamen.  
Daarom moeten we de vraag stellen aan elk lid. Stem je in met het maken van foto’s en video opnamen 
tijdens de wedstrijden en evenementen en met het publiceren hiervan? Denk aan facebook, kranten, 
nieuwssites, website, digitale archief ed. 
 
Je hebt het recht om hier nee tegen te zeggen, geef dit dan aan op de voorzijde van dit formulier en houd er 
dan zelf wel rekening mee dat je niet op een groepsfoto gaat staan.  
 
Word er nu toestemming gegeven dan kan dit te allen tijde weer worden ingetrokken.  

 

Dit formulier volledig ingevuld (alle 3 

pagina’s), samen met een recente 

pasfoto, inleveren bij de trainer of 

mailen met recente pasfoto naar 

leden@dwow-handbal.nl 

Datum:  

Handtekening: 

(indien minderjarig handtekening ouder) 


