
Gaaf
Ik wordt sporter/vaarder van 
Watersport Drenthe

Roepnaam sporter/vaarder:

Achternaam sporter/vaarder:

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer mobiel:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode:

Plaats:

E-mail:

Geboortedatum:

Contactpersoon ouder/voogd:

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer mobiel:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode:

Plaats:

E-mail:

Indien sporter/vaarder jonger is dan 18 jaar, 
dan onderstaande gegevens ook invullen.

Watersportverbondnummer (in te vullen door secretaris)

Contactgegevens administratie
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Dit is de privacyverklaring van Watersport Drenthe gevestigd te Emmen. Deze privacyverklaring 
omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoon 
worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, 
behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens 

1.1 Wij verwerken de volgende gegevens van u indien u:
A.  Lid wordt van onze vereniging
B. Contact met ons opneemt, via het contact en donateur formulier

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons) gegevens:
A. NAW gegevens
B. E-mail, geboortedatum, geslacht
C. Gegevens t.a.v. calamiteiten

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
A. Te factureren
B. Nieuwsbrieven te verzenden;
C. Contact met u op te  nemen of te onderhouden
D. De website en Facebook ter promotie van onze vereniging (alleen voor en achternaam

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met emmen@watersportdrenthe.nl voor:
A. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
B. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
C.  Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
D. Correctie, beperking, wissing of overdracht van u gegevens;
E. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Watersport Drenthe

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde   
 doeleinden en
 wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw   
 gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij:
A. Er sprake is van inschrijvingen wedstrijden en/of evenementen
B. Inschrijvingen Watersportverbond
C. Met u is overlegd

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie en  
 tijdens wedstrijden en evenementen publiceren op onze website, tenzij u daartegen    
 uitdrukkelijke en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2)

Privacyverklaring
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5. Bewaren van uw gegevens

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of  
 andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijzigingen privacyverklaring

6.1 Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen   
 daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te laten raadplegen.

Opmerking privacy:

Pagina 1 t/m 5 worden uitsluitend digitaal bij de secretaris opgeslagen. Deze gegevens zijn 
uitsluitend bedoeld om de sporter/vaarder te registreren bij ons en het Watersportverbond 

Privacyverklaring
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Naam sporter/vaarder: Zwemdiploma’s:

A en B of meer

A

Geen

Neemt deel aan:

Alles

Kanosport

Zeilsport

Naam contactpersoon 1:

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer mobiel:

Telefoonnummer werk:

Adres:

Postcode plaats:

Naam contactpersoon 2:

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer mobiel:

Contactgegevens bij noodgevallen:

Beperkingen welke van belang kunnen zijn voor trainingen/begeleiding:
Wanneer sporter/vaarder een beperking of bepaalde aandacht nodig heeft die de trainer of 
begeleider moet weten, dient u dit mondeling door te geven aan de trainer/begeleider. Deze 
gegevens worden bij ons niet opgeslagen.

Deze pagina is bedoelt voor de trainer/begeleider. Hij/zij zal deze gegevens bij zich houden en alleen 
gebruiken voor zijn eigen informatie en bij noodgevallen.

Alternatieve contactgegevens voor begeleider/trainer
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Telefoonnummer werk:

Adres:

Postcode plaats:



Ondertekening
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Door ondertekening van dit document geeft u aan dat u akkoord gaat met:

-  De contributie en overige kosten die voor het boekjaar gelden en die voor onze vereniging van  
 toe passing zijn.
- Dat het lidmaatschap voor 1 december van het lopende boekjaar kan worden opgezegd. In  
 dien dit na 1 december van het boekjaar gebeurt, de contributie van het volgende boekjaar   
 altijd verschuldigd blijft.
- De contributie voor 1 februari, of twee weken na aanmelding, op de rekening van de    
 vereniging is bijgeschreven.
- Dat je/u ook wordt ingeschreven bij het Watersportverbond.
- Dat je/u alles naar waarheid hebt ingevuld.
- Dat je/u als sporter/vaarder zelf verantwoordelijk bent voor schade aan/bij derden.
- Dat pagina 4 (alternatieve contactgegevens voor begeleider/trainer) van dit document  
 gebruikt wordt bij de begeleider/trainer en deze bewaard wordt in zijn/haar     
 begeleidingsmap. En dat deze uitsluitend gebruikt wordt bij noodsituaties en     
 contact tbv trainingen, evenementen en wedstrijden.

De sporter/vaarder en de ouder/voogd gaan akkoord met de regels van de vereniging en 
handelen daar ook naar!

Datum:

Handtekening sporter/vaarder:

Handtekening ouder/voogd indien 
jonder dan 18 jaar:

De sporter/vaarder en de ouder/voogd gaan akkoord dat er tijdens evenementen, trainingen 
e.d. foto’s gemaakt en/of gefilmd wordt. Dat deze uitsluitend worden gebruikt voor promotie 
van de sport. Dit beeld materiaal kan worden geplaatst op de social media van de vereniging, 
of in drukwerk die bedoeld is voor promotie van de vereniging (hiervoor vragen we dan apart 
toestemming).

De sporter/vaarder en de ouder/voogd gaan niet akkoord met het maken van beeldmateriaal wat 
we kunnen gebruiken voor onze vereniging. Zoals hierboven is beschreven.



Tarieven 2022

omschrijving      tarieven 
  
Jeugdleden tot 18 jaar     € 76,00 per jaar
     
Volwassen 18 jaar en ouder     € 98,00 per jaar

incl. Watersportverbond contributie    
     
Huur verenigingsmateriaal beginner   € 30,00 per jaar
Huur verenigingsmateriaal gevordere    € 50,00 per jaar
Borg sleutel opslagruimte     € 50,00 
     

     
Kilometervergoeding per auto 
(totaal wordt gedeeld door aantal meerijders)²  € 0,19 per km
     
Kosten wedstrijden³      € 8,50 per weekend
        € 3,50 per wedstrijd
     

*)Als lid van het Watersportverbond ontvang je het blad kanosportmagazine, ook kunt je gratis 
of met korting gebruik maken van producten en diensten van het Watersportverbond, of andere 
leveranciers en je profiteert van aantrekkelijke kortingen met je ledenkaart. Wanneer je geen lid bent 
van het Watersportverbond kun je geen wedstrijdlicentie aanvragen.
¹) Voor belangrijke wedstrijden zoals het NK worden trainingsblokken georganiseerd. De duur hiervan 
is in overleg met de externe trainer. Mochten kosten afwijken van het geen hierboven genoemd, dan 
zal dit in overleg worden besproken.
²) Kilometervergoeding is per gereden kilometer naar evenementen, wanneer er gezamenlijk gereden 
wordt. De kosten worden gedeeld door het totaal aantal meerijders. Wanneer er meerdere auto’s 
nodig zijn worden de totaal kosten gedeeld, dit om elke bestuurder een vergoeding van € 0,19 per 
gereden kilometer te kunnen vergoeden.
³) Een wedstrijd is meestal een tweedaags evenement. De kosten zijn dan ook hierop gebaseerd. 
De kostenvergoeding is voor: 2x een eenvoudig ontbijt, 2x een eenvoudige lunch en 1x eenvoudige 
warme maaltijd het hele weekend incl. koffie/thee/ranja. Voor een ééndaags evenement is de kosten 
vergoeding voor: 1x een eenvoudig ontbijt en een eenvoudige lunch, de hele dag incl. koffie/thee/
ranja. Aanvullingen worden in overleg geregeld.
Inschrijfgelden en kampeerkosten zijn hierin niet meegenomen.
Het is verplicht om wedstrijden te varen in clubkleding. De kosten hiervoor worden separaat 
verrekend.
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Verenigingsregels

Algemene regels:

• Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij zich gedraagt volgens de normen, waarden en   
 wettelijke regels zoals die in Nederland gelden

• Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholische drank verstrekt.

• Glaswerk mag niet worden meegenomen naar de kleedkamer of naar het water.

• Er mag niet gerookt worden in de kantine, in de kleedkamers en tijdens trainingen of op het  
 terrein.

• Drugsgebruik of -bezit is ten strengste verboden.

• Het overtreden van de regels wordt niet getolereerd. Bij overtreden van de regels zullen   
 sancties volgen.

• Een sporter/lid die zijn/haar contributie niet voldoet kan(mag) niet deelnemen aan trainingen,  
 wedstrijden en andere activiteiten.

• Van trainers/begeleiders wordt verwacht dat zij binnen de vereniging een voorbeeld zijn, zich  
 gedragen conform de normen en waarden, de afspraken naleven en hun functie zo goed   
 mogelijk uitvoeren.
 
• Ontevredenheid over organisatorische zaken wordt eerst voorgelegd aan de trainer en pas   
 daarna eventueel aan de coördinator van de vereniging.

• Ontevredenheid over technische zaken wordt eerst voorgelegd aan de trainer en pas daarna  
 eventueel aan de coördinator van de vereniging.

• Een persoon die geen functie heeft binnen de vereniging mag ook geen activiteiten uitvoeren  
 als trainer / leider / coach zonder medeweten van de coördinator.

gelezen
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Verenigingsregels voor de sporter

De sporter

IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en 
waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht 
bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de 
toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef 
iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de 
regels.

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de 
kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil 
aan.

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere 
afspraken, en houd je daar ook aan.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of 
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen 
doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen 
sportmoment, zoals de eerste uitgooi.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het 
bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun 
je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer 
echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld 
met het vertrouwenspunt sport.

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE 
AUTO BEN

gelezen
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Verenigingsregels voor de sporter

• Een goede uitrusting is belangrijk, denk daarbij aan de veiligheid van jezelf en anderen!

• Laat sierraden en andere waardevolle voorwerpen: bij voorkeur thuis, de vereniging is niet   
 verantwoordelijk bij verlies of diefstal.

• Van alle verenigingsleden wordt discipline verwacht.

• Afspraken dienen nagekomen te worden en regels te worden nageleefd.

• Van sporters/vaarders van teams wordt verwacht dat zij aan alle trainingen deelnemen.

• Van sporters/vaarders van teams wordt verlangt dat zij er zorg voor dragen dat zij in optimale  
 fysieke en mentale conditie aan wedstrijden kunnen beginnen en geen last ondervinden van  
 daags daarvoor ondernomen activiteiten. In andere gevallen is een trainer gerechtigd 
 maatregelen te nemen.

• Sporters/vaarders die regelmatig niet komen trainen, zullen daarop worden aangesproken.

• Als je ziek of geblesseerd bent, maar wel fit genoeg om te komen kijken, wordt er van je   
 verwacht dat je regelmatig bij je team aanwezig bent.

• Wees zuinig op clubmaterialen en onze accommodatie.

• Houd ons verenigingsgebouw en de ruimte daar omheen schoon, ruim je eigen rommel op en  
 gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

• Na de wedstrijd/training is het verplicht het clubmateriaal schoon en droog op te ruimen op   
 de daarvoor bestemde plaatsen.

• De kleedkamer/het gebouw en het terrein zijn geen speelplaatsen, gedraag je daar dan ook   
 naar.

• Na afloop kleedkamer schoon en netjes achterlaten.

• Niet met natte kleding in de kantine komen.

• Parkeer auto’s op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en niet rechtstreeks voor het   
 verenigingsgebouw. De vereniging is niet verantwoordelijk bij schade en/of diefstal. 
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