
Bijlage: toestemmingsverklaring versie 10/12/18 

Aanmeldings- & mutatieformulier VC Landgraaf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankruisen wat van toepassing is: 

  Senioren, 2x per week trainen     Senioren, 1x per week trainen 

 Jeugd 12 t/m 17 jaar 2x per week trainen  

 Jeugd 5 t/m 11 jaar 2x per week trainen   

  Recreanten, 1x per week trainen   

  Steunend lid 

 

Hierbij machtig ik VC Landgraaf om van bovengenoemd lid automatisch te incasseren van 

onderstaand bankrekeningnummer: 

  De contributie: deze wordt voor de 10de van iedere maand geïncasseerd. 

  De bondscontributie en indien van toepassing de competitiebijdrage en/of borg kleding: deze worden op 15 
     oktober of in de maand van inschrijving geïncasseerd. 
 
 Naam en voorletters rekening houder:          ________________________________________ 
  
  IBAN-nummer:    ________________________________________ 
 
 
 

Toestemmingsverklaring 

  Met ondertekening van dit formulier geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken zoals beschreven in  

     de toestemmingsverklaring versie 10/12/18 zoals te vinden op de website van VC Landgraaf en toegevoegd 

     als bijlage bij dit aanmeldings- & mutatieformulier VC landgraaf. 

 

Handtekening lid:         Handtekening ouder/wettelijke vertegenwoordiger 
 

 
 

  

   

 

Ingangsdatum:  

Voornaam en naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Geboortedatum:  

Geslacht M/V:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Trainingsgroep:  

  Competitie spelen ja/nee:  

  Indien Minderjarig:  

Naam wettelijke vertegenwoordiger:  
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Versie 01 

Datum  10/12/2018 

 

VC LANDGRAAF 

 

Toestemmingsverklaring  
 

Om onze vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren willen wij u als bestuur graag (laten) 

informeren over de vereniging, de sport- en nevenactiviteiten en relevante informatie over volleybal.  

Ook speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u kunnen daarbij op internet, 

apps en social media terecht komen. Met dit formulier vragen wij u als bestuur toestemming om ook uw 

gegevens hiervoor te mogen gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik ………………………………………………. (verder: ondergetekende) VC LANDGRAAF  

(verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangegeven gegevensverwerkingen: 

 

 

1. Het online opnemen van mijn teamfoto (elke leeftijdsgroep) 

2. Het online opnemen van mijn pasfoto met naam (16 jaar en ouder) 

3. Filmen training en/of westrijden ter analyse om sportprestatie te verbeteren. Niet ter publicatie. 

4. Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, apps en social media. Van 

personen jonger dan 16 jaar worden geen individuele foto’s met naam gepubliceerd.  

5. Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen, 

stichtingen of maatschappelijke dienstverleners.  

VC Landgraaf streeft ernaar om op aanvraag alle online gepubliceerde informatie/beeldmateriaal/etc. 

binnen 24 uur te verwijderen. Er worden geen individuele foto’s en persoonsgegevens van jeugdleden 

jonger dan 16 jaar online gedeeld. 
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Mijn toestemming geldt voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe 

gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

 

Naam  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 

eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 

Naam ouder/voogd 

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder/voogd

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 


