Aanvraag aansluiting Vrije Sporter sportjaar 20 . . /20 . .
___________________________________________________________________________________________________

……………………………..
Voornaam: ……………………………..
Naam:

Adres:
GSM lid:

Geboortedatum …. / …. /…….
Geboorteplaats: …………………………..

……………………………………………………………………………………………
………………………..

E-mail adres lid: …………………………………………@..................................................
___________________________________________________________________________________________________

1.

De aanvrager verklaart de tekst met betrekking tot het preventief sportmedisch onderzoek
gelezen te hebben.
" Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek is voor het aanvragen van een aansluiting bij
de Sporta-Federatie niet verplicht. Dit onderzoek wordt evenwel sterk aangeraden bij:
- atleten die met hun sportcarrière beginnen;
- atleten die intensief aan competitieatletiek doen;
- atleten met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, reuma,...;
- atleten waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie voorkomt;
- iedereen die al dan niet bij inspanningen last heeft van:
° hartkloppingen: bonzend hart, onregelmatigheid, erg traag of snel kloppend hart;
° pijn of beklemming op de borst;
° duizeligheid of bewustzijnsverlies.
CONTACTEER UW HUISARTS VOOR MEER INFORMATIE. "
2.
Alle persoonsgegevens op dit document vermeld zijn samen met het opgegeven adres
bestemd voor intern gebruik door de Sporta-Federatie in functie van de leden- en de
wedstrijdadministratie.
Deze gegevens kunnen aangewend worden door partijen contractueel verbonden met de
federatie. Indien het lid niet wenst dat haar informatie voor marketingdoeleinden wordt gebruikt,
kan zij dit melden aan Sporta. Ieder lid heeft gratis toegang tot haar gegevens indien zij haar
identiteit bewijst.
3. De aanvrager verklaart zich akkoord om via het E-mailadres (zie hierboven) clubinformatie te
ontvangen.

_______________________________________________________
Datum: .....................
Naam en handtekening aanvrager,

----------------------------------------------------

Handtekening AVJ

NIEUWE RECREANT 2020-2021
INLICHTINGENFICHE

Datum: ……………………………………..

Straat: ………………………………………

Naam: ………………………………………

Woonplaats:………………………………...

Voornaam: …………………………………

Tel.:………………………………………….

Man:

GSM:………………………………………..

O

Vrouw: O

Geb. datum: (31/12/2002 of ouder): .…/.…/….

E-Mail:………………………………………

Geb. plaats: ……………………………….

Rijksregisternr: ……………………………..

Handtekening : ……………………………………………

Voor het secretariaat:
Betaald: Kontant: O / Overschr. O
Lidgeld: O / Singlet: O

Maat Singlet:
Ledenbestand: Gezinsnr: ….

Persoonsnr: …..

Ingeschreven: E-mail: O
Waardebon: ….

Mutualiteit: …..

