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Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en bij 

activiteiten en evenementen ook foto’s en/of filmpjes van u op onze website en verschillende sociale 

media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Naam lid:    _________________________________________________ 

Adres en woonplaats:   _________________________________________________ 

Telefoonnummer:   _________________________________________________ 

 

Naam wettelijk vertegenwoordiger*: _________________________________________________ 

Adres en woonplaats:   _________________________________________________ 

Telefoonnummer:   _________________________________________________ 

* Let op! Bij leden jonger dan 12 jaar dient de wettelijk vertegenwoordiger op dit formulier vernoemd te 

worden. Bij leden tussen 12 en 16 jaar dient zowel het lid als de wettelijk vertegenwoordiger op dit 

formulier vernoemd te worden. Bij leden vanaf 16 jaar dient alleen het lid vernoemd te worden. 

 

Met dit formulier geef ik (verder genoemd: ondergetekende) Korfbalvereniging Oranje-Wit (verder 

genoemd: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken conform het privacyreglement. 

Korfbalvereniging Oranje-Wit verstrekt geen informatie aan derden. Dit betekent dat indien er wel 

informatie verstrekt moet worden, het formulier toestemmingsverklaring dient te worden ingevuld en 

ondertekend door het lid en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger. Door middel van dit formulier kunt u 

aankruisen waar u wel/geen toestemming voor verleend.  

 

Leest u eerste ons privacyreglement! Deze is te vinden op onze website (https://kvoranjewit.nl/). 

 

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden: 

- Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en organisaties. 

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

- Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

https://kvoranjewit.nl/
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- Mijn toestemming is geldig tot beëindiging lidmaatschap, gelet op de bewaartermijnen zoals 

omschreven in de privacyverklaring.  

 

Kruis aan of je wel of niet toestemming verleend voor onderstaande 

gegevensverwerkingen: 

De vereniging krijgt toestemming om mij via de mail te benaderen voor 

sportieve activiteiten van derden (denk aan: stratentoernooi, 

JeugdSportKennismakingsdagen etc.). 

Ja ☐ Nee ☐ 

De vereniging krijgt toestemming om beeld- en geluidmateriaal te gebruiken 

voor publicatiedoeleinden (zoals op de website, Facebook, Instagram en in 

de maandelijkse nieuwsbrief). Let op: we willen u erop attenderen dat deze 

open toegankelijk zijn.  

NB: beeld- en geluidmateriaal zal voornamelijk gemaakt worden bij 

evenementen, uitstapjes, kampioenswedstrijden etc.  

Ja ☐ Nee ☐ 

De vereniging krijgt toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor een 

gezamenlijke mailinglijst, zodat ik op de hoogte kan worden gehouden van 

het nieuws binnen de vereniging (zoals een nieuwsbrief (via MailChimp, 

uitnodigingen voor evenementen, jaarvergaderingen e.d.). 

Ja ☐ Nee ☐ 

Let op: onderstaande enkel aankruisen wanneer u vrijwilliger bent van onze vereniging. 

De vereniging krijgt toestemming om mijn naam, e-mailadres en 

telefoonnummer te benoemen op de website en in ons beleidsplan en in 

onze organisatiestructuur.  

Ja ☐ Nee ☐ 

Eventuele opmerkingen: 
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Ondertekening 

Lid (vanaf 12 jaar)* Wettelijk vertegenwoordiger* 

Naam: 

 

Naam: 

Handtekening: Handtekening: 

 

 

Datum: Datum: 

 

* Let op! Bij leden jonger dan 12 jaar dient de wettelijk vertegenwoordiger te tekenen. Bij leden tussen 12 

en 16 jaar dient zowel het lid als de wettelijk vertegenwoordiger te tekenen. Bij leden vanaf 16 jaar dient 

alleen het lid te tekenen. 


