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L I D M A A T S C H A P 

 
Persoonsgegevens 
 
Achternaam : _____________________________ Tussenvoegsel : _______________________ 
 
Roepnaam : _____________________________ Voorletters : _______________________ 
 
Nationaliteit : _____________________________ 2e Nationaliteit : _______________________ 
 
Geb.datum : _____________________________ Geb.plaats : _______________________ 
 
Legitimatie : _____________________________ Legitimatienr. : _______________________ 
 
Aanmelden als : 0   spelend lid        0   kombifit         0   niet spelend lid       0  donateur 
 
 
Adresgegevens 
 
Postcode : ______________________________ Huisnummer : _______________________ 
 
Straatnaam : ______________________________ Plaats  : _______________________ 
 
 
Contactgegevens 
 
Telefoon : ______________________________ Mobiel  : _______________________ 
 
E-mail  : ______________________________ 2e Email : _______________________ 
 
 
Contact via ouder(s) / verzorger(s)  (voor nieuwe leden tot 18 jaar) 
 
Tel. ouder/verzorger 1: _________________________ E-mail   : _______________________ 
Tel. ouder/verzorger 2: _________________________ E-mail   : _______________________ 

 
Ondertekening 
 
Datum  : _______________________________ Handtekening : _______________________ 
 

(Bij minderjarigen ondertekening door ouder of verzorger.) 
 
 
 

Dit formulier mag u mailen naar secretariaathelios@gmail.com 
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Van harte welkom! 
 
Behalve korfbal organiseert Helios nog veel meer activiteiten voor jong en oud. Zo zijn er klaverjas- 
en dartavonden, de jaarlijkse greppeltocht , team-uitjes en gaat de jeugd op “kamp”. Het einde van 
het seizoen sluiten we met elkaar af met een spetterend programma waarbij natuurlijk de 
traditionele barbecue niet mag ontbreken. En als klap op de vuurpijl gaan we, na het Kerstgala, met 
elkaar het nieuwe jaar in. De verenigingsagenda staat letterlijk bol van de activiteiten voor jong en 
oud! 
 
Wij wensen je een prachtige tijd toe bij Helios! 
 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
De bij de KNKV aangesloten verenigingen maken gebruik van de servicediensten van Sportlink 
(www.sportlink.nl). Deze servicedienst is volledig AVG-proof waardoor je privacygegevens zijn 
beschermd. Voor de volledige uiteenzetting verwijzen wij je naar de site van onze vereniging site. 
Daar kan je onze privacy-verklaring nalezen en downloaden. 
Voor vragen kan je altijd contact opnemen met onze secretaris. 
 
 
App KNKV Wedstrijdzaken  
Deze applicatie heb je nodig voor het aanvullen of wijzigen van je persoonsgegevens (digitale 
spelerskaart).  Een pasfoto mag hierop niet ontbreken. Maar je mag zelf beslissen wie, naast de 
scheidsrechter, jouw foto mag zien. Jij bepaalt je eigen privacy-niveau. Je kan kiezen in 4 
mogelijkheden.  

 
Daarnaast kan je checken waar je het  
weekend moet spelen, of waar je naar toe 
moet om het eerste aan te moedigen? 
Moet je als aanvoerder of coach je team 
klaarzetten voor de scheidsrechter? Ben je 
benieuwd of je genoeg punten binnen 
hebt gehaald om de koppositie in de poule 
te bemachtigen? Of moet je fluiten en 
moet je gebruik kunnen maken van het 
Digitaal Wedstrijdformulier? Dat kan 
allemaal met de KNKV Wedstrijdzaken 
app. 
 

 
Downloaden 
De nieuwe app is te vinden in de Play Store (Android) en de App Store (iOS).  
 


