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AANSLUITINGSFICHE NIEUWE LEDEN 
 

Persoonsgegevens: (Alle velden invullen) 
 

Naam:  
 

Voornaam:  
 

Geb.datum: ____ / _____ / ________ Geb.plaats:  
 

Nationaliteit  
 

Straat:  Huisnr.  
 

Postnr:   Gemeente:  Land:  
 

Geslacht:  Rijksregister nr: _____ . _____ . _____ - ________ . __ 
 

Tel. nr  GSM nr:  
 

E-mailadres:  
 

(Invullen indien van toepassing – Omcirkelen wat past)) 
 

Diploma LO Bachelor / Master VTS Kwalificatie  
 

Doelgroep G-karate / Multimove  
 
 

Clubgegevens: (In te vullen door club) Clubnr:  
 

 Clubnaam  

 
Elk lid wordt opgenomen in het databestand van de Vlaamse 
Karate Federatie vzw. Hij/zij heeft het recht op inzage en 
correctie van zijn eigen gegevens. De data worden enkel 
gebruikt voor ledenadministratie van de federatie en 
rapportering naar Sport Vlaanderen. Meer informatie vindt 
u terug op www.vkf.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETAALBEWIJS 
 

Naam:  
 

Voornaam:  
 

 heeft onderstaand bedrag betaald als lidmaatschapsbijdrage VKF / Clublidgeld 
 

Clubnr:  Clubnaam  
 
 

Handtekening clubsecretaris 

Betaalde som 
 

     € 

Handtekening lid of indien -18 j: handtekening 
ouder/voogd 

 
 
 

Handtekening lid of indien -18 j: handtekening ouder/voogd 

Vleugel van de Belgische Karate Federatie vzw 
Via de Belgische Karate Federatie vzw aangesloten bij: 
European Karate Federation 
World Karate Federation 
Belgisch Olympisch Interfederaal Comité 
Ondernemingsnummer: 428240053 

mailto:contact@vkf.be
http://www.vkf.be/
http://www.vkf.be/


 PRIVACY

In het algemeen geldt dat publicatie van persoonsgegevens, d.m.v. foto's en video’s waarop iemand 
herkenbaar is, er toestemming nodig is van degene die op de foto staat of in geval van minderjarigen van 
diens ouders. Meer informatie op https://www.privacycommission.be/nl/recht-op-afbeelding 

Om onze website (www.KarateTongeren.be), en facebook pagina https://www.facebook.com/
KarateTongeren leuker en aantrekkelijker te maken en om te laten zien waar we mee bezig zijn, willen we 
foto’s en filmpjes plaatsen. De opnames kunnen gemaakt zijn tijdens verschillende gelegenheden en 
activiteiten binnen de clubwerking waarop leden, uw zoon/dochter en anderen op deze foto’s en video’s te 
zien zijn. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het foto- en beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s en video’s 
waardoor de betrokken personen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen 
namen. Ten aller tijde kan er ook gevraagd worden om bepaald foto- en beeldmateriaal te willen 
verwijderen. Mail ons hiervoor op info@KarateTongeren.be. 

Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s. Uw 
toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s genomen binnen onze clubwerking, of in onze opdracht 
worden gemaakt. We hebben dus jullie toestemming nodig. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door 
u gegeven toestemming. 

Het lid, gezinshoofd, ouder of voogd (zie inschrijving VKF ommezijde) : 

geeft wel toestemming / geen toestemming (schrappen wat niet past) aan Seiwakai Karate 
Academy Tongeren om het beeldmateriaal, die tijdens gelegenheden en/of activiteiten genomen worden of 
werden, te gebruiken.

Handtekening lid of indien -18j: handtekening ouder/voogd
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