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INSCHRIJFFORMULIER Lidmaatschap DCCA

NAAM EN VOORNAAM OUDER(S) OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(S):

NAAM EN VOORNAAM ZEILER/ZEILSTER:

GESLACHT ZEILER/ZEILSTER: GEBOORTEDATUM:

MAN VROUW * DAG: MAAND: JAAR:

ADRES:

POSTCODE: WOONPLAATS:

TELEFOONNUMMER PRIVÉ: TELEFOONNUMMER MOBIEL:

E-MAILADRES OUDER(S) OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(S):

E-MAILADRES ZEILER/ZEILSTER:

ZEILER/ZEILSTER IS LID VAN DE VOLGENDE ZEIL/WATERSPORTVERENIGING:

ZEILER/ZEILSTER VAART ALS:

STUURMAN/STUURVROUW BEMANNING

*

INDIEN ALS BEMANNING, NAAM STUURMAN/STUURVROUW:

BESCHIKT OVER EEN CADET: INDIEN JA, ZEILNUMMER EN NAAM BOOT:

NEEN

*

DATUM: HANDTEKENING OUDER(S) OF
WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(S)**:

DAG: MAAND: JAAR:

Het lidmaatschap bedaagt voor gewone leden €100,00 per jaar per lid, vastgesteld op de jaarvergadering 
dd. 2 februari 2020.

*)   Graag aankruisen wat van toepassing is.
**)  Ondertekening door ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige zeiler/zeilster. 

Zie het tweede blad voor wat wij met deze gegevens en te verzamelen gegevens doen. Dit tweede blad 
dient ook te worden ondertekend. Let op, zeilers vanaf 16 jaar móeten ook ondertekenen op het tweede
blad. 

Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kunt u retourzenden aan het secretariaat van de DCCA 
(adres zie boven).
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Secretariaat DCCA:
van Tienhovenlaan 11
7009 BE  Doetinchem

IBAN:
BIC:
KvK:

NL31ABNA0490650155
ABNANL2A
40447599

(Invullen met blokletters)



Bijlage bij inschrijfformulier DCCA 
Ik ben op de hoogte van het privacy statement persoonsgegevens van de DCCA.
Let op het privacy statement geldt slechts de directe activiteiten door en van de DCCA. 
Bij inschrijvingen voor wedstrijden en evenementen, geldt het statement en voorwaarden van betreffende organiserende partij.
Buiten de gebruikelijke noodzaak voor administratief gebruik van persoonsgegevens ben ik op de hoogte het verzamelen 
en verwerken door de DCCA van persoonsgegevens van de zeiler ten behoeve van uitslagenverwerking, het versturen en/of 
doorsturen van uitnodigingen en informatie van de DCCA en evenementen die van enig belang kunnen zijn of enige relevantie 
bevatten ten aanzien van jeugdzeilen en cadetzeilen in het bijzonder.
 
☐ Ik heb het gelezen.

Ik ben op de hoogte van het delen van persoonsgegevens, naam, geslacht leeftijd, gegevens ouder/voogd/vertegenwoordiger 
van de zeiler met medeleden, ouders/voogden/vertegenwoordigers van medeleden door de DCCA.

☐ Ik heb het gelezen.

Ik ben op de hoogte van het delen van persoonsgegevens met aan de International Cadet Class Association gerelateerde nationale 
klassen en hun subklassen ten behoeve van wedstrijden en evenementen volgens onze verwerkersovereenkomst.

☐ Ik heb het gelezen.

Ik ben op de hoogte van het maken, verzamelen en publiceren van artikelen en beeldmateriaal, foto en video, van de zeiler ten 
behoeve van promotie, uitslagen en nieuws op website, social media, radio en televisie door de DCCA.
Ik ben ervan op de hoogte van het maken, verzamelen en gebruiken van beeldmateriaal, foto en video van zeiler, voor 
trainingsdoeleinden.

☐ Ik heb het gelezen.

Ik ben ervan op de hoogte dat de DCCA persoonsgegevens als naam, geslacht, leeftijd en boot/zeilnummer én contactgegevens 
van ouder/voogd/vertegenwoordiger van de zeiler deelt met organisatoren van en hulpdiensten op evenementen waar zeiler op 
dat/enig moment aan deelneemt. 

☐ Ik heb het gelezen.

Ik ben ervan op de hoogte dat de DCCA indien noodzakelijk gegevens met betrekking tot gezondheid deelt met derden in geval dit 
van invloed kan zijn op het handelen door de DCCA, organisatie van evenement, hupldiensten, ten aanzien van de veiligheid van 
zeiler en derden.

☐ Ik heb het gelezen.

Ik ben me ervan bewust dat uitslagen, nieuwsberichten, social media posts, promotiemateriaal met gebruikt beeldmateriaal, foto 
en video, ook na beëindigen van het lidmaatschap niet zonder meer verwijderd, gewist en/of vernietigd kunnen worden. Gebruik 
hiervan kan en zal kunnen worden gecontinueerd in belang van de DCCA.

☐ Ik heb het gelezen.

Secretariaat DCCA:
van Tienhovenlaan 11
7009 BE  Doetinchem

IBAN:
BIC:
KvK:

NL31ABNA0490650155
ABNANL2A
40447599

DATUM: HANDTEKENING OUDER(S),
WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(S),
ZEILER INDIEN 16 JAAR OF OUDER **:

DAG: MAAND: JAAR:
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