
AANVRAAG TOT AANSLUITING BIJ BOBAD BC 
HET LID STEMT ER MEE IN DAT ER FOTO'S OP WWW.BOBAD.BE KUNNEN GEPLAATST WORDEN

Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geb.datum:
Nationaliteit:
Telefoonnummer:
Geslacht: M V

e-mailadres:
Gelieve een mail te sturen naar bcbobad@gmail.com voor bevestiging van mailadres

Statuut: Rec: Comp Jeugd Comp

Datum:

Handtekening aanvrager:  Handtekening penningmeester:

TOELATING TOT AANSLUITING VAN EEN MINDERJARIGE

Ondergetekende: Vader Moeder Voogd

Mutualiteit: CM Voorzorg Andere

Van bovenvermelde minderjarige stemt in met de aansluiting bij Bobad bc

Naam ondertekenaar:

Hantekening:

lidgelden :jeugd 50€--recreant 73€--competitie 80€-senioren 50€
De statuten en al de reglementen van Bobad bc liggen ter inzage bij de clubsecretaris

Gelieve de betalingen te doen op volgend rekeningnummer en de naam van het lid te  vermelden
BE15 979-3263299-30



BOBAD Bc
Jeugdspeler seizoen 2021-2022 is geboren na 01/08/2004

Bij het aangaan van een lidmaatschap gaat het lid akkoord day Bobad BC foto's,video's en andere
kan gebruiken en publiceren op de website en op sociale media,

De persoonsgegevens die men bezorgt dienen noodzakelijkerwijs verwerkt te worden overeenkomstig
artikel 5c van de wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer
zoals gewijzigd door de wet van 11 novamber 1998 (privacy wet genoemd),
Elk lid heeft het recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die op haar of hem betrekking
hebben, Men kan zich daarvoor wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking van de verenigings-
gegevens de secretaris/ penningmeester.

Gedragscode

Agressie en geweld, zowel verbaal als fysiek, zijn verboden. 
Men probeert steeds de zelfbeheersing te behouden.
Spelers, trainers, coaches, scheidsrechters worden niet beledigd.
Kleedkamers en sportzaal worden netjes achtergelaten
Op drukke momenten, als er spelers zitten te wachten, moet er dubbel gespeeld worden.
Na elke match (of het equivalent daarvan) wordt het veld vrijgegeven voor wachtende spelers.
Er moet gespeeld worden in sportkledij of clubkledij
Men gebruikt geen drugs en men gebruikt geen alcohol voor een wedstrijd of training.
Problemen of klachten worden met het bestuur besproken


