
Lidmaatschap aanvraag 
RSV De Duiksehoefjes

Ondergetekende wenst lid te worden van RSV De Duiksehoefjes 
Dit document bestaat uit 2 pagina's, welke u volledig ingvuld dient in te sturen. Incomplete aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen !  
De met een rood * gemarkeerde velden, zijn verplicht in te vullen velden.  
Let op: u dient u het formulier eerst op te slaan op uw PC of laptop en vervolgens te openen met Acrobat Reader.  
Heeft u nog geen Acrobat Reader download dan GRATIS de nieuwste versie HIER  

* Volledige naam:

* Voornaam: * Roepnaam:

* Straat en huisnummer:

* Woonplaats:

* Postcode:

* Telefoonnummer:

* E-mailadres:

* Geslacht: Man Vrouw

* Geboortedatum:

* Ingangsdatum Lidmaatschap:

K.N.H.S. Pers.no.:

CONTACTGEGEVENS OUDER(S) EN/OF VERZORGER(S)

* Naam contactpersoon:

* Telefoonnummer contactpersoon:

* Relatie:

Gegevens eigen pony:

Naam:

Stokmaat:

Dressuur klasse:

Spring klasse:

Combinatie no.:

* Doet mee aan de ponyclub lessen:

Het lidmaatschap loopt van 1 Januari t/m 31 December. 
(Uw lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, mits U voor 1 November van het lopende  
verenigingsjaar Uw lidmaatschap schriftelijk heeft opgezegd). 
  
Het boven vermelde lid en zijn/haar ouders en/of verzorgers verklaren hierbij akkoord te gaan met-, en zich te houden aan-, 
de Statuten en het Huishoudelijk Regelement van RSV De Duiksehoefjes en zich tevens 1 tot 2 keer per verenigingsjaar 
voor tenminste een halve dag beschikbaar te stellen om mee te helpen met de grote buiten wedstrijden. 
De statuten en het huishoudelijk regelement van onze vereniging treft u HIER. 
  
  
* Handtekening lid : ………………………………….    * Handtekening ouder(s) / verzorger(s)  : …………………………………. 
  
  
Insturen naar RSV De Duiksehoefjes 
e-mail:  g.van.gorkom@home.nl 
web: www.rsv-de-duiksehoefjes.nl

https://get.adobe.com/nl/reader/
http://www.rsv-de-duiksehoefjes.nl/assets/statuten-en-hh-regelement.pdf
mailto:g.van.gorkom@home.nl
http://www.rsv-de-duiksehoefjes.nl
http://www.rsv-de-duiksehoefjes.nl


RSV De Duiksehoefjes 
  
Toestemmingsverklaring  
  
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, activiteiten, nieuwtjes, informatie vanuit de kring, 
regio en/of KNHS en dergelijke. Ook willen we startlijsten en uitslagen van onze wedstrijden en foto’s op social media en onze website plaatsen.  
Met dit formulier vragen wij uw toestemming om het bovenstaande te mogen uitvoeren. 
 

Met dit formulier geef ik ............................................................. (verder: ondergetekende) RSV DE DUIKSEHOEFJES  (verder: vereniging) 
toestemming om gegevens over mijn kind te verwerken.  
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

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

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mijn kind op de 
website en/of het Facebook account van de vereniging. 

…………………………………………………………………………………

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe 
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
  
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
  
  
Naam           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Geboortedatum     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Datum          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Handtekening     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
  
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd 
ondertekend te worden. 
  
Naam ouder/voogd          ….………………………………………………………………………………………………………………………................. 
  
Handtekening ouder/voogd     ….………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 

Toestemmingsverklaring                      Paraaf: 
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