AC Herentals vzw

Vlaamse Atletiekliga vzw
AC Herentals vzw

Aanvraag vergunning AC Herentals vzw & Vlaamse Atletiekliga vzw
 Atleet
 Recreant (+ 18jaar) / kangoeroe
LUIK A
 Steunend lid (geen sportverzekering)

Aanvraag vergunning : LUIK B
1.

Sportmedische verklaring :
Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek is voor het aanvragen van een
vergunning bij de Vlaamse Atletiekliga niet verplicht. Dit onderzoek wordt evenwel sterk
aangeraden bij :
- atleten die hun sportcarrière beginnen
- atleten die intensief aan competitieatletiek doen
- mannelijke atleten ouder dan 40 jaar en vrouwelijke atleten ouder dan 50 jaar.
- atleten met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, reuma….
- waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie voorkomt
- iedereen die al dan niet bij inspanning last heeft van hartkloppingen (hart bonzend,
onregelmatig, erg traag of snel kloppend hart), pijn of beklemming op de borst,
duizeligheid of bewustzijnsverlies.
- mensen met 2 of meer cardiovasculaire risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk, te
veel cholesterol, verhoogd bloedsuikergehalte….

2.

Privacy :
Wanner je aansluit bij onze vereniging moeten wij persoonsgegevens van je verwerken.
Atletiekclub Herentals vzw is daarbij de verwerkingsverantwoordelijke. Wij houden ons
strikt aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of
GDPR genoemd). Wil je meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens,
kijk dan op http://www.achl.be/privacy.pdf
Je kan ons met vragen of voor de uitoefening van uw rechten bereiken op
achl@atletiek.be .

3.

Clubblad Fit-obode :
Elk lid ontvangt gratis het clubblad “Fit-o-bode” per email.
 Ik wens GRATIS de nieuwsbrief “Fit-o-flash” te ontvangen
 Ik wens een extra “Fit-o-bode” op papier en betaal hiervoor €10 supplementair
(Aankruisen indien gewenst).

Naam
Voornaam
Straat + Nr
Postc. + Gemeente
Telefoon
GSM
Geb. datum+plaats
Geslacht

 Man

 Vrouw

Nationaliteit
E-mail
Extra E-mail

Extra e-mail adressen kunnen worden opgegeven via mail naar eddyvandegender@hotmail.com

Trainingsplaats
Trainer / Trainingsgroep

Handtekening:

Datum:

Vak voorbehouden ACHL

(ouder/voogd voor -18 jarigen)
Vak voorbehouden ACHL

Datum: ………………………………………………..

Handtekening aanvrager,

Naam+ handtekening

(Ouder/voogd voor -18 jarigen)

vertegenwoordiger club

