
  

 

Volleybalclub Six Up Eagles Combinatie (vc S.E.C.)                                 Toestemmingsverklaring  

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

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

ook foto’s en filmpjes van u op onze website VCSEC.nl en facebook pagina plaatsen. Met dit formulier 

vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik ondergetekende volleybalclub Six Up Eagles Combinatie (vc S.E.C.) (verder 

vereniging genoemd) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op onze website VCSEC.nl, facebook pagina, twitter of 

andere social media. De publicatie moet passen in het kader van de genoemde activiteit van de 

vereniging.  

 Het maken van foto’s en/of filmpjes die gebruikt worden voor technische leerdoelen. 

 Mijn naam, adresgegevens en geboortedatum beschikbaar te stellen aan de leden van het dagelijks 

bestuur van de vereniging alsmede de trainers, de coördinatoren van de technische commissie en 

festiviteiten zodat zij deze gegevens kunnen gebruiken om hun taken uit te voeren. 

 Mijn naam, adresgegevens en geboortedatum beschikbaar te stellen aan de NeVoBo en hun 

administratiekantoor Sportlink zodat zij op mijn verzoek mij gerechtigd kunnen maken voor het 

spelen van wedstrijden in competitie verband.  

 Mijn naam, adresgegevens en geboortedatum beschikbaar te stellen aan de gemeente zodat zij op 

basis van de subsidie verordeningen kunnen vaststellen dat ik lid ben van de vereniging. 

Mijn toestemming geldt alleen 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    …..………………………………………………………………………………………………… 


