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INSCHRIJFFORMULIER  
 

Aanmeld datum: ________________________________ 

Voornaam: ________________________________ Voorletters: ____________________ 

Achternaam: ______________________________________________________________ 

Geboortedatum: ______________________________________________________________ 

Straat en huisnr.: ______________________________________________________________ 

Postcode en plaats:  ______________________________________________________________ 

Telefoon:  vast:______________________mobiel:_____________________________________ 

e-mail adres: _____________________________________________________________________ 

Soort lidmaatschap:    rijdend lid inclusief lessen           rijdend lid exclusief lessen   steunend lid   

naam paard of pony: __________________________________ pony maat: ______________ meter 

Standplaats paard/pony: ________________________  Handtekening: _______________________ 

Persoonsnummer bij KNHS:__________________  Combinatienummer:______________________ 

Voor een rijdend lidmaatschap bij RV “de Karwats” Blerick is het in bezit hebben van een WA verzekering verplicht. 

Is betrokkene jonger dan 18 jaar dan dient dit aanmeldingsformulier behalve door betrokkene tevens te worden 
ondertekend door de ouders of voogd. 
 
Als lid van Rijvereniging  “de Karwats” Blerick dient men zich te houden aan de statuten en het Huishoudelijk 
Reglement Rijvereniging “De Karwats” Blerick.  
 
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) zijn wij verplicht om onze leden te vragen welke 
gegevens wij digitaal mogen bewaren en voor welke periode. (zie onze privacyverklaring op de website 
https://dekarwats.nl/AVG/privacyverklaring.pdf). 
Hieronder vinden u een opsomming van gegevens welke wij (digitaal) bewaren en/of delen en waarvoor uw toestemming nodig 
is. Geef bij elk onderdeel aan of wij deze gegevens mogen bewaren en/of delen met andere instanties (denk hierbij aan de KNHS 
en aanvraag subsidie). Indien wij gegevens delen met andere partijen hebben wij met deze partijen een 
verwerkingsovereenkomst gesloten zodat ook deze partijen voldoen aan de AVG. 
 
Wij zullen er alles aan doen om uw gegevens te beveiligen volgens de door ons opgestelde privacyverklaring en om uw privacy te 
bewaren . Deze overeenkomst kunt u vinden op onze website https://dekarwats.nl/AVG/privacyverklaring.pdf. 
 

 

Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen wij in behandeling nemen. 
 

Secretariaat: 
 

Belinda Francken-Becks 
Moutzdijkweg 73 

5926 RN  Hout-Blerick 
secretaris@dekarwats.nl 

 

□ □ □ 

https://dekarwats.nl/formulieren/statuten16-08-2004.pdf
https://dekarwats.nl/formulieren/Huishoudelijk%20Reglement%20Rijvereniging%20De%20Karwats%20Blerick_12-10-2018.pdf
https://dekarwats.nl/formulieren/Huishoudelijk%20Reglement%20Rijvereniging%20De%20Karwats%20Blerick_12-10-2018.pdf
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Indien jonger dan 18 jaar dan deze gegevens ook invullen. 

 

Gegevens ouder 1 / verzorger 1 

Voornaam:  _________________________________ Voorletters: ____________________ 

Achternaam:  _______________________________________________________________ 

Geboortedatum: _______________________________________________________________ 

Straat en huisnr.: _______________________________________________________________ 

Postcode en plaats:   _________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _________________________  Handtekening: ________________________ 

 

 
Gegevens ouder 2 / verzorger 2 

Voornaam:  _________________________________ Voorletters: ____________________ 

Achternaam:  _______________________________________________________________ 

Geboortedatum: _______________________________________________________________ 

Straat en huisnr.: _______________________________________________________________ 

Postcode en plaats:   _________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _________________________  Handtekening: ________________________ 
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Onderstaande vragen aankruisen wat van toepassing is. 

Ik ben in het bezit van een geldige WA-verzekering. (Bij jongeren onder de 18 jaar geldt  
dit voor de ouders.)          JA  NEE 
 
Van mij mogen foto’s gemaakt worden tijdens de lessen en/of wedstrijden . 
Indien minderjarig geef ik als ouder/voogd toestemming om foto’s te maken van mijn  
kind tijdens de lessen en/of wedstrijden       JA  NEE 
 
Van mij mogen tijdens lessen en/of wedstrijden gemaakte foto’s gebruikt worden op de 
 site van de vereniging https://dekarwats.nl.    Indien minderjarig geef ik als ouder/verzorger  
toestemming foto’s die gemaakt zijn tijdens de lessen en/of wedstrijden gebruikt worden 
op de site van de vereniging. https://dekarwats.nl       JA  NEE 
 
Van mij mogen gemaakte foto’s gebruikt worden op de facebookpagina van de vereniging: 
https://facebook.com/dekarwats. Indien minderjarig geef ik als ouder/verzorger toestemming 
 foto’s die gemaakt zijn tijdens de lessen en/of wedstrijden gebruikt worden op de 
 facebookpagina van de vereniging. https://facebook.com/dekarwats .    JA  NEE 
 
Van mij mogen filmpjes gemaakt worden tijdens de lessen en/of wedstrijden . 
Indien minderjarig geef ik als ouder/verzorger toestemming om foto’s te maken van mijn 
kind tijdens de lessen en/of wedstrijden       JA  NEE 
 

Van mij mogen tijdens lessen en/of wedstrijden gemaakte filmpjes gebruikt worden op de  
site van de vereniging https://dekarwats.nl. Indien minderjarig geef ik als ouder/verzorger  
toestemming foto’s die gemaakt zijn tijdens de lessen en/of wedstrijden gebruikt worden 
op de site van de vereniging. https://dekarwats.nl       JA  NEE 
 
Van mij mogen gemaakte filmpjes gebruikt worden op de facebookpagina van de vereniging: 
https://facebook.com/dekarwats. Indien minderjarig geef ik als ouder/verzorger toestemming  
filmpjes die gemaakt zijn tijdens de lessen en/of wedstrijden gebruikt worden op de  
facebookpagina van de vereniging. https://facebook.com/dekarwats     JA  NEE 
 
Na afloop van mijn lidmaatschap mogen mijn gegevens uit de ledenadministratie bewaard  
blijven  voor eventuele jubilea, feesten e.d.  Indien minderjarig geef ik als ouder/verzorger   
toestemming om de gegevens van mijn kind na afloop van mijn lidmaatschap te bewaren. JA  NEE 
 
 
Zijn er nog bepaalde zaken die van belang zijn die wij moeten weten dan kunt u deze hieronder weergeven 

 
 
 
 
 
 

 Indien u gegevens die hierboven zijn aangegeven wilt herroepen dan kunt u een mail sturen met uw verzoek 
naar privacy@dekarwats.nl. 

 Indien u inzage wilt in uw gegevens die wij bewaren kunt u hiertoe een verzoek sturen naar 
privacy@dekarwats.nl 

 
Voor een compleet overzicht van de tarieven* en lidmaatschapsvormen: www.dekarwats.nl/lidmaatschap 

*prijswijzigingen voorbehouden 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

http://www.dekarwats.nl/lidmaatschap

