
 

Toestemmingsformulier  

 

   
 
 
 

 

  
 

Met ingang van 25 mei 2018 is artikel 8 wet bescherming persoonsgegevens vervangen door 

artikel 7 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader van deze 

wet zijn we verplicht toestemming te vragen voor het verwerken en verstrekken van 

gegevens. U kunt hier wel of geen toestemming voor verlenen.  

 

In de toelichting treft u een beschrijving aan van de verschillende doeleinden. U kunt uw 

toestemming ten allen tijde intrekken.   

 

Naam lid:  

 

 Geboortedatum:   

Ondergetekende geeft toestemming voor het verstrekken van ledengegevens (al dan niet 

in beperkte vorm) in het kader van:  

 

 

Naam Doel van de verwerking gegevens  

 

Ledenadministratie VC WIK 

 

Registratie van het lidmaatschap  

Bestuur VC WIK 

 

Voor berichtgeving over de vereniging die voor ieder 

lid van belang is  

Technische commissie VC WIK 

 

Voor de teamindelingen  

Webcommissie VC WIK Voor de teamindelingen op de website (deze is 

publiek toegankelijk) en de toevoeging aan de 

mailgroep van het desbetreffende team 

Penningmeester VC WIK 

 

Voor de contributie  

Beachcommissie VC WIK Voor berichtgeving over de beachvelden  

 

Jeugdcommissie VC WIK Voor het organiseren van jeugd-activiteiten buiten de 

trainingen om  

NeVoBo  Voor de bondscontributie, spelerskaart en Digitaal 

wedstrijdformulier (DWF) 

 

 

Ondertekening  

Plaats:  

 

 

Datum:  

 

 

Handtekening:  
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Toestemming gebruik beeldmateriaal 

 

Onze vereniging laten wij op onze website en social media kanalen zien waar wij mee 

bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld 

trainingen, evenementen, wedstrijden. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te 

zien zijn.  

 

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal 

waardoor leden schade kunnen ondervinden. Wij zijn vanuit de wetgeving verplicht om uw 

toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal.  

 

Middels dit formulier vragen we u aan te geven waarvoor VC WIK beeldmateriaal 

van u mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de 

verschillende opties gebruikt worden.  

 

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later 

moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van 

u gebruikt en gedeeld worden.  

 

 

 

Beeldmateriaal mag door  

VC WIK gebruikt worden:  

Doel van de verwerking gegevens  

 

 Op de openbare website van  

     VC WIK 

 

Informeren van (toekomstige) leden over de 

vereniging, het geven en volgen van trainingen en 

diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld clinics en het 

spelen van wedstrijden  

 In de (digitale) nieuwsbrief van     

     VC WIK 

Informeren van leden en ouders over de 

verenigingsactiviteiten zoals trainingen, wedstrijden 

evenementen, etc.  

 Op social media accounts van  

    VC WIK (Facebook/Instagram)  

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals 

trainingen, wedstrijden, evenementen) van de 

vereniging. Het delen van beeldmateriaal geeft een 

indruk van de vereniging.   

Aankruisen waarvoor u toestemming geeft.  

 

 

Ondertekening  

Plaats:  

 

 

Datum:  

 

 

Handtekening:  

 

 

 

 


