Inschrijfformulier vrijwilligers
Overeenkomst
Hierbij geef ik mij op als vrijwilliger bij de Zevensprong voor de hieronder aangekruiste activiteit(en).
Stichting de Zevensprong beschikt over en handelt conform een privacy verklaring (zie website).

Persoonsgegevens
Voor- en achternaam:

Geslacht: M / V

Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Voor welke activiteit wil je je aanmelden en per wanneer?
Inschrijven per:
Paardrijden in:

Zwemmen in:

voor:
Hillegom

Soosavond

Jeu de Boules

Noordwijkerhout

Bowling

Gymnastiek

Nordic Walking

Voetballen

Lisse

Ritmegroep De Bollenband

Stijldansen

Noordwijk

Vrijetijdclub “Hafakker

Rolstoeldansen

Noordwijkerhout

Eetcafé “De Kromme Tafelpoot”

Ondergetekende geeft toestemming om:
De op dit formulier ingevulde gegevens te verwerken in het registratiesysteem van De Zevensprong,
voor de in de privacy verklaring (zie website) uiteengezette doelen.

Ja / Nee

Beeldmateriaal te publiceren op de website van De Zevensprong, in de krant of op sociale media (zoals Facebook), met als doel De Zevensprong of de activiteit te promoten

Ja / Nee

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
De ledenadministrateur zal voor de nieuwe vrijwilliger een aanvraag voor een VOG starten. Een kopie van deze VOG
dient te worden opgestuurd (post, email) aan de ledenadministrateur.
Datum:

Naam:

Handtekening:

Geheimhoudingsverklaring
Ondergetekende is vrijwilliger bij Stichting De Zevensprong en erkent dat hem geheimhouding is opgelegd van alle
bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van Stichting De Zevensprong, alsmede van
alle bijzonderheden betreffende de (persoons)gegevens van haar leden en stakeholders. Ondergetekende verplicht
zich dan ook, zowel tijdens zijn periode als vrijwilliger als na afloop daarvan, strikte geheimhouding te betrachten ten
aanzien van alles wat ten gevolge zijn activiteiten bij Stichting De Zevensprong bekend wordt en waarvan hij weet of
kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.
De vrijwilliger is zich bewust dat op (enige) overtreding van de geheimhoudingsverplichting tot een directe schorsing
van enige activiteit binnen Stichting De Zevensprong zal leiden. Binnen vier weken volgt een gesprek met het bestuur
inzake de overtreding en het bestuur beslist over de eventueel volgende sanctie(s).
Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van deelnemers, vrijwilligers en gegevens van andere
relaties van Stichting De Zevensprong waarvan de vrijwilliger uit hoofde van zijn activiteiten kennis heeft genomen of
toegang toe heeft.
Datum:

Naam:

Handtekening:

