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INSCHRIJVINGSFORMULIER KFC SPARTA HEESTERT 

U6 – U17 

Seizoen 2019-2020 

Persoonsgegevens (BLOKLETTERS AUB)         
 
Achternaam: ……………………………..……………………. Voornaam: ……………………………..……………………. 
 
Nationaliteit: ……………………………..……………………. Geslacht: Man / Vrouw 
 
Geboortedatum: ……………………………..……………………. Geboorteplaats: ……………………………..……………………. 
 

Adresgegevens ouders          
 
Straat: ……………………………..……………………. Huisnummer: ……………………………..……………………. 
 
Postcode: ……………………………..……………………. Woonplaats: ……………………………..……………………. 
 

Adresgegevens ouders (indien verschillend adres)          
 
Straat: ……………………………..……………………. Huisnummer: ……………………………..……………………. 
 
Postcode: ……………………………..……………………. Woonplaats: ……………………………..……………………. 
 
 

Contactgegevens 1 Contactgegevens 2      
 
Mobiel: ……………………………..……………………. Mobiel: ……………………………..……………………. 
 
E-mailadres: ……………………………..……………………. E-mailadres: ……………………………..……………………. 
 

Inschrijving voor:          
 
 

U6* U7* U8* U9* U10* U11* U12* U13* U15* U17* 

          

 
Aankruisen wat van toepassing is 
*Het lidgeld en kledijpakket staat omschreven in de onthaalbrochure.  
 

Ondertekening          
 
De gegevens vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van KFC Sparta Heestert. Ondergetekende geeft hierbij tevens 
toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KBVB i.v.m. de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KBVB en KFC 
Sparta Heestert de adresgegevens ook verstrekt i.v.m. sponsoractiviteiten, marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden. 
 
Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat eventuele genomen foto’s gebruikt worden genomen voor 
marketingdoeleinden van KFC Sparta Heestert oa. Facebook, Instagram, Panini stickerboek,… 
 
De ondergetekende gaat uitdrukkelijk akkoord met de GDPR en privacyregels van KFC Sparta Heestert zoals omschreven op website.  
 
Plaats ondertekening: ……………………………..……………… Datum:  …………………………………………………….. 
 
Naam ondertekenaar: ……………………………..……………… Handtekening: ……………………………………………………..  

 
Voor minderjarige jeugdleden dient een van de ouders te ondertekenen. 
 

Sport en gezondheid (alleen voor jeugdleden)        
 
De mentale en fysieke situatie van ieder mens is anders. Daarom willen we graag weten waar leiders en trainers rekening mee moeten houden bij 
trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Onderstaand kunt u aangeven of er bij uw kind beperkingen of bijzondere situaties zijn waarmee door 
de begeleiders rekening gehouden dient te worden. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. 
 
Kruis aan met welke beperkingen of bijzondere situaties uw kind te maken heeft: 

o Kortademigheid 

o Minder goed horen 

o Brildragend 

o Problemen met concentratie (o.a. ADHD) 

o Gebruik medicijnen 

o Verstandelijke beperking 

o Hartklachten 

o Suikerziekte 

o Allergieën 

o Anders, nl.   ……………………………..……………………………………………..……………… 
 


