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Only Friends Limburg 

Je bent goed zoals je bent! 
 

Inschrijfformulier sporter 
 
 

 
Voor- en achternaam sporter    

Geslacht sporter    

Geboortedatum sporter (d/m/j)    

School/zorginstelling    

Voor- en achternaam ouder/verzorger    

Straat en huisnummer sporter    

Postcode sporter    

Stad sporter    

Land sporter    

Telefoonnummer sporter    

Telefoonnummer ouder/verzorger    

E-mailadres ouder/verzorger    
 
 
Zijn er medische bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet worden? Ja    / Nee 
Zo ja, welke?  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
 
Is er sprake van een allergie?  Ja    / Nee 
Zo ja, welke?  
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Welke sport wil je graag beoefenen? 
Je kunt meerdere opties aanvinken. 

 
o High5Fitness 

o Naschoolse Sportles 

o Voetbal 

o Fietsen 

o Wandelen 

o Badminton 

o (Rolstoel) Dansen 
 
 

Privacy 
Het kan zijn dat er tijdens een sportactiviteit of evenement, foto- of filmopnames worden 
gemaakt. Deze gebruiken wij om over onze activiteiten te communiceren via onze website of 
social media. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kruis dat hieronder dan aan. Dan houden wij 
hier rekening mee. 

o Ik maak bezwaar tegen foto- of filmopnames door Only Friends Limburg 

 

Onderaan dit inschrijfformulier staan onze AVG regels, de gedragscodes en bejegeningscodes. 
Lees deze zorgvuldig door en vul daarna deze akkoordverklaring in. Zo weten wij dat je van deze 
regels op de hoogte bent.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Naar waarheid ingevuld en akkoord met de privacyverklaring (AVG), de gedragscodes en de 
bejegeningscodes zoals vermeld op onze website www.onlyfriendslimburg.nl.  

 

Datum:  

Plaats:  

Handtekening:   
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AVG 
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt een wettelijke zorgplicht 
voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gasten/leden. Wij gebruiken de 
gegevens alleen voor de opname in het beveiligd registratiesysteem, communicatie met u en 
het aanbieden van informatie over Only Friends Limburg. Voor medewerkers van Only Friends 
Limburg geldt een geheimhoudingsverplichting. Persoonlijke gegevens verstrekken wij zonder 
uw toestemming niet aan derden. Wij zorgen ervoor dat papieren informatie van of over u 
achter slot en grendel wordt opgeborgen. Het registratiesysteem is eveneens privacyproof.  
 

Gedragscodes en Bejegeningscodes 
Deze staan vermeld op onze website, klik hier.  
 

Vertrouwenspersoon 
Only Friends Limburg vindt een veilige en vertrouwde omgeving van groot belang. Een 
omgeving waar een ieder zich thuis voelt en met respect wordt behandeld. Toch kan het 
voorkomen dat een lid, vrijwilliger, stagiair, collega etc. zich in een bepaalde samenwerking niet 
prettig voelt en dan is het fijn als je met iemand daarover vertrouwelijk kan praten. Zo iemand 
is een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten 
van problemen. Zo werkt Only Friends Limburg aan een blijvend goede sport- en werksfeer en 
een duurzame verbinding voor een ieder. Een vertrouwenspersoon moet ons inziens integer, 
onafhankelijk, toegankelijk en empathisch zijn. We denken in de persoon van José Nass-
Vaessen. U kunt haar bereiken via joha.nass@telfort.nl of +31655151961.  
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