
Graag ingevuld meebrengen op stagedag 1 en deponeren in de infofiche box 

BALBAL VISTA INFOFICHE  

*VOORNAAM : 

*NAAM :  

*GEBOORTEDATUM : 

 

*ADRES :  

 

*GSM OUDERS :  

*GSM WAAROP WE TIJDENS DE STAGE IEMAND KUNNEN BEREIKEN :  

 

*MAIL OUDERS :  

*AANGESLOTEN BIJ CLUB :  

*SPECIFIEKE MEDISCHE PROBLEMEN / MEDICATIE / AANDACHTSPUNTEN :  

 

 

 

 

 

 

 

*MIJN KIND BEHOORT TOT EEN RISICOGROEP  JA/NEEN 

Indien “ja” graag een medisch geschiktheidsattest bijvoegen 

 

 

 



*”DIT BEN IK” ( in te vullen door de ouders ) 

Deze vijf woorden passen bij mijn zoon/dochter : 

O teruggetrokken O ontspannen  O onzeker  O driftig 

O spontaan  O gespannen  O jaloers  O geduldig 

O opgewekt  O open   O rustig   O agressief 

O somber  O stil   O lawaaierig  O veeleisend voor zichzelf 

O winnaar  O slechte verliezer O stresskonijn  O vlug afgeleid 

O makkelijk  O assertief  O overactief  O nieuwsgierig 

O initiatief nemen O de kat uit de boom O zelfzeker  O twijfelend 

O introvert  O extravert  O doorzetter  O leider 

O sociaal   O gevoelig  O volgend  O veel zelfvertrouwen 

O structuur nodig O teamplayer  O  actief  O nood aan uitdagingen 

 

*PRIVACY VERKLARING 

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) brengen wij u 
graag op de hoogte van onze intenties met betrekking tot vermeld juridisch privacykader.   
 
-De persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op de online inschrijvingsfiche en deze Balbal Vista 

infofiche worden enkel gebruikt voor intern Balbal Vista gebruik i.f.v. de goede werking van de Balbal 

Vista vzw in het algemeen, de onderlinge communicatie tussen de deelnemer/ouders en Balbal Vista,  

in het kader van de persoonlijke sportieve en medische begeleiding van uw zoon / dochter.   

-De verzamelde persoonsgegevens worden onder geen enkel beding gedeeld met derden. 

-Balbal Vista vzw neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens 
die wij bezitten zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd 
worden. 
 
-Het staat u vrij ten allen tijde uw gegevens op te vragen en desgevallend te laten schrappen uit onze 

bestanden.  U kan dit doen door simpelweg een email te sturen naar info@balbalvista.be.   Balbal 

Vista vzw garandeert u een schrapping binnen de 30 dagen. 

-Balbal Vista vzw houdt uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar bij 

 

 

 

 

mailto:info@balbalvista.be


-Voor de algemene en sportieve werking binnen Balbal Vista vragen wij de expliciete toestemming 

voor : 

*het gebruik van fotografisch materiaal ( video en foto ) uitsluitend met bestemming binnen  Balbal 

Vista  (website,  sociale media van Balbal Vista, evenementen verbonden aan of  georganiseerd door 

Balbal Vista) 

 O akkoord 

 O niet akkoord 

-het bijhouden van persoonsgebonden data, uitsluitend bedoeld voor de sportieve en medische 

opvolging zoals o.m. lengte, gewicht, blessures, … 

 O akkoord 

 O niet akkoord 

U vindt deze privcay policy ook op de Balbal Vista website www.balbalvista.be  

Gelezen en voor akkoord verklaard 

 

datum :  

Naam speler :  

Handtekening ( indien minderjarig tekent ouder of wettelijk vertegenwoordiger ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balbalvista.be/

