
Inschrijfformulier Jeugd/ Junioren 
 

*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    

** Doorhalen wat niet van toepassing is;  

Alleen personen binnen de vereniging die de gegevens functioneel nodig hebben, krijgen inzicht in de voor hen strikt noodzakelijke 

gegevens. 

 

Bedankt dat je lid wilt worden van Schaakvereniging D.S.C. Voordat je lid kunt worden hebben we 

eerst wat gegevens nodig.  

Persoonlijke gegevens 

 
Naam + achternaam* 

 
Straat + Huisnummer* 

   

Postcode*  Woonplaats* 

   
Telefoon  Mobiele telefoon 

   

E-mailadres*   

   

Geboortedatum*   

Jonger dan 16? 
Ben je jonger dan 16, dan hebben we ook de gegevens van minimaal één ouder of verzorger nodig. 

Contactgegevens ouder/verzorger 1 

 
Naam + achternaam* 

 
Emailadres * 

   

Postcode*  Woonplaats* 

 

Contactgegevens ouder/verzorger 2 

 
Naam + achternaam* 

 
Emailadres * 

   

Postcode*  Woonplaats* 

 

Ga verder op de achterkant 



Inschrijfformulier Jeugd/ Junioren 
 

*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    

** Doorhalen wat niet van toepassing is;  

Alleen personen binnen de vereniging die de gegevens functioneel nodig hebben, krijgen inzicht in de voor hen strikt noodzakelijke 

gegevens. 

 

Beeldmateriaal 
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de 

activiteiten van onze vereniging. Hiervoor kunnen we gebruik maken van beeldmateriaal.  

 

** Ik heb wel / geen bezwaar tegen het plaatsen van beeldmateriaal door de vereniging waarop  
 ik mogelijk te zien ben. 

 

De Koninklijk Nederlandse Schaak Bond en de Noord Brabantse Schaak Bond houdt graag iedereen 

op de hoogte van de activiteiten die door de bond georganiseerd worden. Hiervoor maken zij gebruik 

van beeldmateriaal welke gepubliceerd kunnen worden via de website en de social media kanalen. 

 

** Ik heb wel / geen bezwaar tegen het plaatsen van beeldmateriaal door de KNSB en/of NBSB  
 waarop ik mogelijk te zien ben. 

 

 

 

   

Handtekening*  Handtekening ouder/ voogd 

 

Bedankt voor je aanmelding!  
 

Veel plezier bij onze schaakvereniging! Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je 

terecht bij de ledenadministratie via secretaris@dscdongen.nl. 

Je gegevens worden door onze vereniging met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Hierop is de 

privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.dscdongen.nl vind je het Privacy Statement 

van Schaakvereniging D.S.C.  

 


