
Kanovereniging De Ronde Venen  
Aanmeldingsformulier Jeugd Lidmaatschap

Internet: www.kvdrv.nl E-mail jeugd: jeugd@kvdrv.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/Kano-Vereniging-de-Ronde-Venen-1578273642427294
Formulier: inschrijfformulier_jeugd Versie: 2020-04 

Ondergetekende **):  

Naam:………………………………      Voorletters:……………….      Voornaam…………………………………………….………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Postcode: ……………………………….……….......................          Woonplaats:  .………………………………………….......... 

Telefoonnummer:……………………………………………                 E-Mailadres:  :..………………………………………………… 

Geboorte datum: ……………………………….………................. 

1. Meld zich als lid aan met ingang van  ………-………-………-(dd-MM-jjjj) 

2. Is in het bezit van Zwemvaardigheid: A*   /   B*   /   C* 

3. Beschikt over eigen kano: Ja*  /  Nee* 

a. Merk: ……………………Type:………………….Kleur:………………. 

4. Wil gebruik maken van de kano stalling: Ja*  /  Nee* 

a. Aantal Kano’s: ……………………………………… 

5. Heeft voorkeur voor de volgende activiteiten: 

a. Jeugd*/ kanopolo*/ Toertochten*/ Wildwater*/ Branding varen*/ Canadees varen 

Anders: ……………………………………… 

6. Maakt bezwaar tegen publicatie NAW gegevens op beveiligde deel KVDRV Site:  JA* / NEE* 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

Dhr. / Mevr. ………………………………………, ouder/verzorger van het nieuwe jeugdlid verklaart hierbij voor 

ongevallen en schade bij uitoefening van deer door de Kanovereniging De Ronde Venen georganiseerde 

activiteiten, alsmede voor de eventuele daaruit voortvloeiende kosten nimmer de Kanovereniging De 

Ronde Venen aansprakelijk te zullen houden. 

Datum: ………………………………………(dd/MM/jjjj)  Handtekening; ……………………………………… 

Bijzonderheden (medicijn gebruik, zaken om rekening mee te houden voor de begeleiding) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

**) bij gezinslid, 1 formulier per gezinslid gebruiken. 

Formulier sturen naar: Ledenadministratie KVDRV, 

Kievitslaan 69 

3645KK Vinkeveen 

E-Mail leden admin.:ledenadministratie@kvdrv.nl
1 HHR art : Opzeggen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december van het desbetreffende 
kalenderjaar bij de ledenadministratie. 



Kanovereniging De Ronde Venen  
Jeugdverklaring omtrent gebruik Persoonsgegevens/Beeldmateriaal (AVG)

Internet: www.kvdrv.nl E-mail jeugd: jeugd@kvdrv.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/Kano-Vereniging-de-Ronde-Venen-1578273642427294
Formulier: avg_verklaring_jeugd Versie: 2020-04 

In verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (mei 2018) 

dienen de ouders/verzorgers van jeugdleden een verklaring te ondertekenen omtrent het gebruik van 

beeldmateriaal waarop hun kind(eren) afgebeeld staan. Tevens moet er toestemming gegeven worden 

voor het gebruik van de persoonsgegevens verstrekt aan de vereniging.  

De ouder/verzorger van ................................... geeft: 

Wel/geen* toestemming om beeldmateriaal (foto’s/filmpjes) van evenementen gerelateerd aan de 

kano Vereniging de Ronde Venen te publiceren. Publicatie zal plaats vinden op de door de kano 

vereniging de Ronde Venen gebruikte media.  

Wel/geen* toestemming om de verstrekte persoonsgegevens als beschreven in het Privacy 

Regelement** van de kano Vereniging de Ronde Venen te gebruiken.  

Datum  

Naam: ........................................  

Handtekening  

*Doorhalen wat niet van toepassing is  

**Bijlage: Privacy Regelement.  

Formulier sturen naar: Ledenadministratie KVDRV, 

Kievitslaan 69 

3645KK Vinkeveen 

E-Mail leden admin.:ledenadministratie@kvdrv.nl


