AVC Luctor et Emergo
Aangesloten bij de KNVB
Opgericht: 1 april 1931
Secretariaat AVC Luctor et Emergo
Mw. Marian Bos
Rengelinkstraat 37, 7602 CL Almelo
Telefoon: 0546-865186
Email: r.bos91@kpnplanet.nl
KVK: 40073572

Inschrijfformulier

Dit formulier na invullen inleveren bij de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep.
JO19+JO17 Rob Bos 0651596942, JO15 Dirkjan te Loo 0634104916, JO13 Simone
Bosch 0648157067, JO11 t/m JO7 Simone Visschedijk 0610803180, Meisjes Koray Karga
0641243706, Senioren Herman Noppers 0546864398
Na inlevering ontvang u een kopie ter bevestiging.
Geplaatst sectie:……………….. Datum:………………………..Paraaf coördinator…………
Achternaam:……………………………………………………………………………………….
Roepnaam:………………………………………………………………………………………….
Adres/huisnummer:………………………………………………………………………………..
Postcode/Woonplaats:……………………………………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………….
Mailadres:……………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………
Geslacht:……………………………………………………………………………………………
Ondergetekende machtigt hierbij AVC Luctor et Emergo om tot wederopzegging het
verschuldigde contributie bedrag per maand automatisch van onderstaand IBAN-nummer
af te schrijven. Tevens wordt eenmalig het inschrijfgeld automatisch geïncasseerd.
Iban-nummer:……………………………………………………………………………………….
Senioren betalen bij inschrijving eenmalig een bedrag van € 4,50 inschrijfgeld.
Jeugdleden betalen bij inschrijving € 2,50 inschrijfgeld. Ondergetekende verklaart tevens
bekend te zijn met het feit dat ten allen tijde contributie verschuldigd is voor een volledig
verenigingsjaar, dit loopt van 1 juni t/m 31 mei van enig jaar.
Datum……………………………….. Handtekening………………………………………………
(indien minderjarig is een handtekening van een ouder/verzorger verplicht).

Heeft u reeds eerder gevoetbald? JA/NEE Indien JA, relatienr. KNVB………………………
Opzeggen van uw lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris, Marian Bos, gedaan te
worden.
Sportcomplex “de Horst”, Horstlaan 3, 7602 AM Almelo, tel: 0546-863473
De privacyverklaring en meer informatie is te vinden op onze website: www.luctor-et-emergo.nl

AVC Luctor et Emergo
Toestemmingsverklaring.
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen
en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en social media plaatsen. Met dit formulier
vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik (naam)…………………………………………………………………………,
(mailadres)…………………………………………………………………………………………………..
(verder: ondergetekende) AVC Luctor et Emergo (verder: vereniging) toestemming om gegevens
over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen.
O Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden bijvoorbeeld andere voetbalverenigingen
(toernooien).
O Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website of social media.
O Het opnemen van mijn (pas-, team-) foto op de website, social media, of kantine.
O Mijn naam, telefoonnummer en mailadres beschikbaar stellen zodat andere leden en/of
vrijwilligers mij kunnen benaderen voor verenigings gerelateerde zaken.
O Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld
een reünie of bijzonder gebeurtenis.
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………………………………………………………………………

PRIVACYVERKLARING AVC LUCTOR ET EMERGO TE ALMELO

Persoonsgegevens die wij verwerken.
AVC Luctor et Emergo verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van
onze diensten en/of omdat u deze bewust of onbewust zelf aan ons verstrekt. Wij vinden
het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom
hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens
omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit
statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan r.bos91@kpnplanet.nl .Hieronder een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
o Voor- en achternaam
o Geslacht
o Geboortedatum
o Geboorteplaats
o Adresgegevens
o Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
o E-mailadres
o Pasfoto
o (Bank)rekeningnummer
o Ip-adres
o Internetbrowser en apparaat type
o Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij
raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
r.bos91@kpnplanet.nl , om de situatie op te lossen.
Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op de website staat
gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie
(bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering
hiervan sturen naar r.bos91@kpnplanet.nl
Waarom we gegevens nodig hebben.
AVC Luctor et Emergo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o Het kunnen voeren van een ledenadministratie
o Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
o Het in rekening brengen van een deelnemersbijdrage voor activiteiten.

o U te kunnen informeren, indien dit nodig is, voor het uitoefenen van de
(sport)activiteiten/verenigingsactiviteiten.
o Het verzenden van emailberichten of nieuwsbrieven via email aan leden.
o Het sturen van emailberichten of nieuwsbrieven via email aan niet-leden, die daarom via
een aanmelding om hebben gevraagd. (donateurs)
o Controle bij deelname aan bijeenkomsten of activiteiten.
o U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
o Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
Minderjarigen.
Indien een minderjarige zich wenst te registreren dient hiertoe expliciete toestemming
van de ouder of voogd te worden overlegd.
Hoe lang we gegevens bewaren.
AVC Luctor et Emergo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze
bewaartermijn voor de van uw persoonsgegevens is verplicht gesteld op 7 jaar na einde
lidmaatschap.
Delen met anderen.
AVC Luctor et Emergo verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan
sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw overschrijving als lid van onze vereniging naar
een andere vereniging te realiseren. Dit, vanuit uw kant, met een schriftelijk verzoek aan
de secretaris, uit te voeren.
AVC Luctor et Emergo deelt uw persoonsgegevens alleen met vrijwilligers van AVC Luctor
et Emergo voor een contactmoment. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met
derden, voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden.
AVC Luctor et Emergo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AVC Luctor et Emergo blijft
verantwoordelijke voor de verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek.
AVC Luctor et Emergo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in
de browser van uw computer, tablet, of smartphone. AVC Luctor et Emergo gebruikt
enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden
worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden
zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste
bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door

uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen. Toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/
Facebook en Twitter.
Op de website van AVC Luctor et Emergo zijn knoppen opgenomen om pagina’s te
kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en/of Twitter. Deze
knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook of
Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van
Facebook en van Twitter (deze wijzigen regelmatig) om te zien wat zijn met uw
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Cameratoezicht.
Op het sportcomplex is cameratoezicht. Dit om uw en onze eigendommen te
beschermen. De beelden worden niet langer dan 4 weken bewaard, behalve als daar
grondslag voor is. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld diefstal. Een ieder wordt hiervan
op de hoogte gebracht dmv bordjes op het sportcomplex.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar r.bos91@kpnplanet.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in
deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter
bescherming van uw privacy. AVC Luctor et Emergo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging.
AVC Luctor et Emergo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met r.bos91@kpnplanet.nl
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoongegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Privacyverklaring.
Op elke uiting wordt een aanduiding gegeven dat een privacyverklaring in te zien is op
de website van AVC Luctor et Emergo, hoe die te bereiken is en welke
gegevensverwerking plaatsvindt.

Aanpassen privacy statement.
AVC Luctor et Emergo behoudt het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze
persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Doel

Welke
persoonsgegeven
s

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u
lid kan worden
en
Het uitvoeren van
de
lidmaatschapsover
eenkomst.

-

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mailadres
Geslacht
Categorie

Uitvoering
overeenkomst

Indien u lid wordt
Ledenadministratie
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen lid
wordt worden uw
gegevens zo snel
als mogelijke
verwijderd binnen 6
maanden

Administratie

-

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Geslacht
Kopie ID

Uitvoering
overeenkomst

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
tot 2 jaar daarna,
daarna alleen in de
financiële
administratie voor
7 jaar.

- Penningmeester
- Ledenadministra
tie

- Bestuur
- Belastingdienst

Versturen digitale
berichten,
waaronder
nieuwsbrief.

- Voornaam
- Achternaam
- Mailadres

Uitvoering van de
overeenkomst

Zolang men
aangemeld is.

Ledenadminstratie

Sponsorcommissie

-

Uitvoering
overeenkomst

Gedurende de
periode dat men
contact heeften
daarna maximaal 2
jaar.

Sponsoren/
Donateurs

Bedrijfnaam
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
Mailadres

