
 

Betreft: Aanmelding Lid Bv Aquila  
        Seizoen: 2020-2021 
         
 
Beste speler,  
 
Fijn dat je bij ons wilt komen basketballen!  
Je hebt inmiddels een aantal keren meegetraind bij één van onze teams. Daarbij heb je kennis gemaakt 
met de spelers en trainer/ coach.  
 
Nu je lid bij ons wordt, willen we je graag goed en zorgvuldig begeleiden en indelen in een team. Alle 
teams bij Bv Aquila trainen 2 keer per week, zie daarvoor het rooster. 
Nieuwe leden trainen bij Bv Aquila eerst minimaal 3 maanden* voordat ze wedstrijden gaan spelen. 
Dat doen we omdat we je een goede basis willen meegeven om een goede en leuke wedstrijdspeler 
te worden.  
 
We wensen je veel basketbalplezier toe! 
 
Toelichting: 
* Uitzonderingen daargelaten.  Dit gaat altijd in overleg met de trainer, technische commissie en 
ouders. 
 
 
Bij deze brief ontvang je: 

1. Aanmeldingsformulier 
2. Automatische incasso 
3. Toestemmingsverklaring AVG 

 
 
 
Heb je nog vragen, neem dan contact op met je trainer/coach. 
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Trainers en Coaches  
Bv Aquila  
Bvaquila@gmail.com                       Basketbalvereniging Aquila 
www.bvaquila.nl 
 
 
 
  

mailto:Bvaquila@gmail.com
http://www.bvaquila.nl/


 

Privacy verklaring 

 
Privacy verklaring  Basketbalvereniging  Bv Aquila hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. Met deze Privacy verklaring  willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw 
persoonsgegevens.  
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Basketbalvereniging Bv Aquila houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- 
en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee 
dat wij in ieder geval:  
 

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;  

- de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot wat strikt nodig is voor het doel; 
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel 

waarvoor ze zijn verstrekt;  
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren.  
 
Als basketbalvereniging Bv Aquila zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de door u aan ons 
verstrekte persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring  , of in 
algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de 
contactgegevens onder aan dit document. 
 
Verwerking van persoonsgegevens van leden en sponsoren 
Persoonsgegevens van leden en sponsoren worden door basketbalvereniging Bv Aquila verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en):  
 

- administratieve doeleinden waaronder de ledenadministratie van basketbalvereniging Bv 
Aquila en de Sportlink-administratie van de Nederlandse Basketball Bond; 

- basketbal-gerelateerde communicatie over de teams en teamspelers en sportieve prestaties 
op de website en/of in de seizoen gids en/of op Social Media (bijvoorbeeld de facebookpagina 
van Basketbalvereniging Bv Aquila); 

- het doen van uitnodigingen naar de leden;  
- het verkrijgen van gemeentelijke sportsubsidie.  

 
 

 
 
  



 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
de overeengekomen lidmaatschapsovereenkomst of sponsorovereenkomst of toestemmings-
verklaring.  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan basketbalvereniging Bv Aquila de volgende 
persoonsgegevens van u vragen: 

- bedrijfsnaam,  
- voornaam,  
- tussenvoegsel,  
- achternaam,  
- adres, postcode en woonplaats, 
- (zakelijk) telefoonnummer,  
- mobiel persoonlijk telefoonnummer, 
- (zakelijk) E-mailadres, 
- geslacht,  
- geboortedatum,  
- bezit van scheidsrechters- en/of trainersdiploma’s NBB, 
- contributiebetalingen, 
- sponsorbetalingen.  

 
Uw persoonsgegevens worden door basketbalvereniging Bv Aquila opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de 
financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

- het verwerken van de leden- en spelers-informatie door de Nederlandse Basketball Bond via 
Sportlink;  

- het verwerven van sportsubsidie van de gemeente.  
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
 
Binnen de EU  
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  
 
  



 

Minderjarigen  
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger.  
 
Bewaartermijn  
Basketbalvereniging Bv Aquila bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  
 
Beveiliging  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen:  

- alle personen die namens basketbalvereniging Bv Aquila van uw gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;  

- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten en hebben anti-virus software ter beveiliging van buiten; 
- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
- onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.  
 
Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte 
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij 
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  
 
Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  
 
Vragen  
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 
met ons op!  
 
Contactgegevens  
Basketbalvereniging Bv Aquila  
Email: bvaquila@gmail.com  

mailto:bvaquila@gmail.com


 

Inleveren bij de trainers 

Toestemmingsverklaring Bv Aquila  

Voor het goed functioneren van Bv Aquila verstrekken wij informatie over de vereniging, maar ook 
over de trainingen, wedstrijden, uitslagen en activiteiten. Dit doen wij via onze website, (regionale) 
kranten en social media. Bovenstaande informatie zal in sommige gevallen voorzien worden van foto’s 
en/of filmpjes die zijn gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden of activiteiten. Wij respecteren de 
privacy van onze leden en daarom vragen wij middels dit formulier toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal of persoonsgegevens  voor de eerdergenoemde doeleinden.  
 
Graag aankruisen wat van toepassing is: 
 
Extern gebruik 
0 - Ik geef Bv Aquila wel toestemming voor het publiceren van foto’s en/of 
filmpjes van mij/mijn zoon/mijn dochter via de website van Bv Aquila en via 
(regionale) kranten en social media*. 
 
0 - Ik geef Bv Aquila geen toestemming voor het publiceren van foto’s en/of 
filmpjes van mij/mijn zoon/mijn dochter via de website van Bv Aquila en via 
(regionale) kranten en social media. 
 
Intern gebruik 
0 - Ik geef Bv Aquila wel toestemming voor de uitwisseling van mijn naam, achternaam, emailadres en 
telefoonnummer binnen de groep van leden/ouders waarin ik/mijn zoon/dochter train(t)*. 
 
0 -Ik geef Bv Aquila geen toestemming voor de uitwisseling van mijn naam, achternaam, emailadres 
en telefoonnummer binnen de groep van leden/ouders waarin ik/mijn zoon/dochter train(t). 
 
 
Naam speler   ............................................................................................................................. 
 
Geboortedatum ……………............................................................................................................... 
 
Datum    ….......................................................................................................................... 
 
Handtekening  ….......................................................................................................................... 
 
LET OP Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 18 jaar dient 
deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd  ............................................................................................................................. 
 
Handtekening   ………….................................................................................................................. 
 
*Indien gekozen is voor wel toestemming, dan geldt deze toestemming alleen voor de hierboven 

aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen 

vraagt Bv Aquila opnieuw om toestemming. Daarnaast heb jij/heeft u het recht om bovenstaande 

toestemming op elk moment in te trekken. 

  



 

Inleveren bij de trainers 

Aanmeldingsformulier Basketbalvereniging Aquila 
 

GEGEVENS LID 

Achternaam  

Tussenvoegsel(s)  

Voornaam  

Geboortedatum   

Geslacht □ M       □ V   

Geboorteplaats  

Postcode  

Huisnummer & toevoeging   

Straatnaam  

Plaats   

Mobielnummer lid  

Emailadres lid  

Vaste telefoonnummer   

CONTACTGEGEVENS 

Mobielnr. ouders/verzorgers               Moeder 
                                                                   Vader 
                                                Anders: 

 
 

Emailadres ouders/verzorgers 1   

Emailadres ouders/verzorgers 2  

 

Ben je al eerder lid geweest van een 
basketbalvereniging? Zo, ja, welke en wanneer 

JA □     NEE □ 
------------------------------------------------------- 

Ben je in het bezit van een scheidsrechter 
diploma? 

GEEN □   F □     E □     D □  

Gebruikt het lid medicatie (of een aandoening) 
waar de vereniging weet van moet hebben? 

NEE □   JA □ namelijk:    

AVG (privacywetgeving)  Zie Privacy- en toestemmingsverklaring Bv Aquila  

  



 

Inleveren bij de trainers 

IN TE VULLEN DOOR  Aquila 

Datum aanmelding   

Seizoen bij aanmelding   

Team bij aanmelding  

Sportlinknummer  

 

Pasfoto 

  Bij je aanmelding ontvangen we graag een digitale pasfoto van je.  
Deze kun je maken met je telefoon of tablet en sturen naar aquila.leden@gmail.com 
Maak de pasfoto zoals de afbeelding hiernaast, gezicht en schouders. 

  Zonder foto kunnen we je niet aanmelden.  
 

CONTRIBUTIE  bedragen 2020-2021                                      

* De bedragen kunnen veranderen per seizoen na de algemene leden vergadering 

Teams:    Contributiebedrag 
U10      €225,00 
U12 t/m U20    €295,00 
Senioren     €335,00 
G- Basketbal    €  78,00 
Recreanten    €160,00 
Éénmalige inschrijvingskosten €40,00, dit is voor de inschrijving bij de NBB en een trainingstenue.  

De contributie wordt geïnd via een automatische incasso. De incasso vind plaats in de maanden 
september tot en met februari. 
Hiervoor hebben wij een ingevuld en ondertekend formulier nodig (bijlage). Mocht de aanmelding 

gedurende het seizoen plaatsvinden dan wordt de contributie naar rato van het lopende seizoen geïnd.  

Huisregels, statuten en andere belangrijke informatie (o.a. wanneer er sprake is van tussentijdse 

opzegging van het lidmaatschap) staat vermeld op onze website: www.bvaquila.nl  

Voorwaarden  

Door ondertekening verklaar je de huisregels van Bv Aquila te hebben gelezen, daarmee akkoord te 

gaan en deze van toepassing te verklaren op jouw lidmaatschap. Tevens verklaar je in te stemmen met 

de privacy policy  waarmee je instemt met de bepalingen van AVG en de wijze waarop de BV Aquila dit 

invult.  Beide stukken zijn te vinden op www.bvaquila.nl 

Handtekening voor akkoord Lid/Ouder/Verzorger:  (ben je jonger dan 18 jaar, dan dient 1 van je ouders 

te ondertekenen) 

 

Naam: 

 

Datum: 

 

Handtekening 

mailto:aquila.leden@gmail.com
http://www.bvaquila.nl/


 

 

Voornaam+achternaam lid   :   …………………………………………………………….. 

 

Sportlinknummer (indien bekend)       :  ….…………………………………………….………….. 

 

 

MACHTIGINGSFORMULIER SEPA 

Voor een doorlopende automatische incasso  

 

 

 

 

1 Opdrachtgever 

 

1a Naam  ______________________________________________ 

 

1b Adres  ______________________________________________ 

 

1c Postcode  ____________ 

 

1d Plaats  _________________________ 

 

IBAN nummer:   _________________________ 

2 Gegevens incassant 

 

2a Incassant ID  NL80ZZZ400372160000 

 

2b Naam  Basketbalvereniging Aquila 

 

2c Adres   Postbus 385 

 

3 Ondertekening Opdrachtgever 

 

3a Datum  ______________________________________________ 

 

3b Plaats  ______________________________________________ 

 

3c Handtekening  _________________________ 

 

Met het ondertekenen van de machtigingskaart geeft de opdrachtgever toestemming om de 

contributie van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven. 


