Vlaamse Baseball & Softball Liga vzw (VBSL)
Lid van Koninklijke Belgische Baseball & Softball Federatie

Datasheet aansluitingsaanvraag - jaar
Nieuw lid*:

Ja

_ Nee

Indien nee => Licentienummer*:

2 0 1 8

_

( Omcirkel de gewenste categoriën! )

Competitie
Recreatie

Baseball

Softball

Volwassenen (…. - 2002 )
Slowpitch
Recreant

Recreant

Jeugd (2003 - 2018)
Slowpitch

Beeball

Bij het ondertekenen van deze aansluitingsaanvraag gaat men akkoord met het huishoudelijk reglement van Baseballclub Piranhas Oostende

Niet - spelend
(1)

Bestuurder

Coach

Basislid

Jeugdofficial

Umpire
Fed
Reg

Scorer
Fed
Reg

Federale en regionale umpires en/of scorers ondertekenen beide zijden van het document

Club*:
Naam*:
Voornaam*:
Nationaliteit*:
Geb. datum*:

Geslacht*:
_

_

M V

Te:

Adres*:
Postcode*:

Gemeente*:

Land*:
Tel. nr.

GSM:

Email*:
Bijkomende nuttige info van de jeugdspeler/ster (bvb. ivm event. co-ouderschap / gsm ouders) :
GSM ouder 1*:
Email ouder 1*:
GSM ouder 2:
Email ouder 2:
Ik wens geen informatie van KBBSF en/of zijn partners (VBSL / LFBBS) te ontvangen via email.
Ondergetekende of zijn wettige vertegenwoordiger verklaart hierbij akkoord te gaan met de statuten en reglementen
van KBBSF, VBSL en aangesloten club en te handelen naar de letter en de geest van onderstaande documenten:
Decreet inzake Medisch Verantwoorde Sportbeoefening (13 juli 2007)
1.
Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar (24 juli 1996)
2.
De algemene en de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolissen, afgesloten door VBSL.
3.
Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport.
4.
Voor niet-EU leden: ik verbind me ertoe de geldende wetgeving in verband met mijn verblijf in België te respecteren.
In overeenstemming met de Belgische wet over de bescherming van het privéleven met betrekking tot de behandeling
van gegevens met een persoonlijk karakter, beschikt U steeds over het recht van inzage en verbetering van uw
gegevens.

Datum *:

Handtekening aanvrager/ster *
(* = verplicht in te vullen velden!)

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger *
(indien de speler/ster geen 18 jaar oud is)

