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INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP 
 
Invulinstructie 

 svp duidelijk en bij voorkeur in blokletters invullen 
 met het invullen en ondertekenen van dit formulier wordt u tevens lid van de Nederlandse Frisbee 

Bond, zie www.frisbeesport.nl voor gegevens 
 indien minderjarig, dan dient de ouder/verzorger te ondertekenen 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam (achternaam en voorletters) : …………………………………………………………… 

Roepnaam : …………………………………………………………… 

Geboortedatum : …………………………………….… Geslacht:    M / V  

Telefoonnummer met WhatsApp : …………………………………………………………… 

Emailadres : …………………………………………………………… 

 
Adres 
Straat en huisnummer (en evt. toevoeging) : …………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats : …………………………………………………………… 

Naam en telefoonnummer in geval van nood : …………………………………………………………… 

 
Gegevens ouders / verzorgers (enkel indien minderjarig) 
Naam ouder / verzorger : …………………………………………………………… 

Emailadres t.b.v. factuur : …………………………………………………………… 

Telefoonnummer : …………………………………………………………… 

 
Soort lidmaatschap 
 trainingslid € 60,00 per halfjaar 
 competitielid € 100,00 per halfjaar 
Aankruisen wat van toepassing is. Prijzen per 6 maanden (jan-jun / jul-dec), geldig tot een eventuele aanpassing 
door de Algemene Ledenvergadering. Je ontvangt medio februari en medio september een factuur per email.  

 
Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaart u bekend te zijn met de statuten, de 
privacyverklaring te hebben ontvangen en ermee akkoord te gaan, en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging na te leven. Deze documenten zijn aan te vragen bij het secretariaat van het bestuur via: 
frisbee.wageningen@gmail.com. De privacyverklaring is toegevoegd bij dit inschrijfformulier. Na 
ondertekenen zal u binnen korte tijd een factuur ontvangen voor de betaling van de contributie. 
 
Handtekening Plaats en datum: 
 
 
 
 
……………………………… ……………………………… 
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PRIVACYVERKLARING 
 
Algemeen 
Dit is de privacyverklaring van Discover Ultimate Frisbee Wageningen, gevestigd te Wageningen, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73054461, hierna te noemen Discover. 
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt 
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij 
met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. In onze documenten verwijzen wij naar 
deze verklaring. Hiermee verklaart Discover dat zij inspanningen verricht zoals die voortvloeien uit de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van 
deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per email aan: frisbee.wageningen@gmail.com. Deze 
privacyverklaring is ook opvraagbaar via dit emailadres.  
 
In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, 
hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Voor het 
verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen vragen wij de schriftelijke toestemming van de 
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Het bestuur van Discover bestaat uit vier personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen 
bestuurslid. Verder kent de vereniging commissieleden, trainers en (spirit)coaches. Alleen personen die 
persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie krijgen toegang tot de benodigde 
gegevens. 
 

Doel Gegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 
Administratie 
lidmaatschap 
Discover 

Naam 
geslacht 
roepnaam 
geboortedatum 
telefoonnummer 
emailadres 
adres 
noodnummer 
IBAN 
Minderjarigen: 
naam 
ouder(s)/verzorger(s) 
emailadres 
ouder(s)/verzorger(s) 
telefoonnummer 
ouder(s)/verzorger(s) 
IBAN 
ouder(s)/verzorger(s) 

Uitvoering taken. 
 
Verwerkingen:   
Ledenadministratie, 
contributieheffing, 
informatieverstrekking 
en uitnodigingen voor 
bijeenkomsten 

vanaf start 
lidmaatschap 
tot maximaal 
twee jaar na 
beëindiging 
lidmaatschap 

bestuur, 
www.dropbox.com 

Administratie 
lidmaatschap NFB 

Naam 
roepnaam 
geboortedatum 
adres 
geslacht 

Administratie, 
contributieheffing, 
informatieverstrekking  

Op te vragen 
bij de 
Nederlandse 
Frisbee Bond 

AllUnited B.V. 

Administratie 
donateurs 

naam 
telefoonnummer 
emailadres 
IBAN 

Administratie, 
contributieheffing, 
informatieverstrekking 

  

Administratie 
geïnteresseerden 

naam 
telefoonnummer 
geboortedatum 
emailadres 

Administratie, 
informatieverstrekking 
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Training roepnaam 
adres 
telefoonnummer 
naam en 
telefoonnummer in 
noodgevallen  
 

uitvoering training gedurende 
lidmaatschap 
tot maximaal 
één jaar na 
beëindiging 
lidmaatschap 

Trainers 

Communicatie 
binnen de 
vereniging per 
WhatsApp 

roepnaam 
telefoonnummer 
 

communicatie over 
praktische zaken met 
leden 

vanaf 
interesse tot 
afmelding 
WhatsApp 
groep 

alle deelnemers 
van WhatsApp 
groep Discover 
Wageningen 

Communicatie 
binnen de 
vereniging per 
email 

naam 
roepnaam 
emailadres 

communicatie over 
formele zaken met 
leden 

vanaf start 
lidmaatschap 
tot maximaal 
twee jaar na 
beëindiging 
lidmaatschap 

alle leden, 
donateurs en 
geïnteresseerden, 
Gmail (Google) 

Toernooien en 
wedstrijden 

 

naam 
roepnaam 
geslacht 
geboortedatum 
noodnummer 

organisatie deelname  
toernooi 

vanaf start 
lidmaatschap 
tot maximaal 
twee jaar na 
beëindiging 
lidmaatschap 

Organisatie 
toernooi, 
(spirit)captains van 
de tegenstanders, 
online platform ten 
behoeve van 
toernooi 
organisatie 

Media naam 
roepnaam 
beeld- en geluidsopname 

Promotie vanaf start 
lidmaatschap 

Eigen website, 
Facebook, 
Instagram, 
iedereen 

Ter benadering na 
beëindiging 
lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld voor 
reünie of 
bijzondere 
gebeurtenis. 

Naam 
emailadres 
start/einde lidmaatschap 

organisatie evenement vanaf start 
lidmaatschap 

bestuur en 
commissie(s) 

 
 
 
 
 


