
Inschrijf
formulier

Leuk   dat   je   wil   komen   volleyballen!

Naam:

Voornamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode / Woonplaats: 

Telefoonnummer:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres (jonger dan 16,

dan ook de mail van ouders): 

Ik wil per:

Geslacht:

Ik wil:

Ik wil spelen bij: 

Wil je nog iets kwijt?

lid worden van V.C. Riethoven!

competitie gaan spelen alleen gaan trainen

Datum:

Handtekening: 

V.C. Riethoven
www.vcriethoven.nl

secretaris@vcriethoven.nl

Let op! Indien het nieuwe lid minderjarig is, dient dit formulier ondertekend te worden door een ouder / verzorger!



TOestemmings
formulier

graag   ontvangen   we   je   toestemming!

Ja

Ja

Nee

Nee

Datum:

Handtekening: 

V.C. Riethoven
www.vcriethoven.nl

secretaris@vcriethoven.nl

Ondergetekende geeft toestemming voor 
het maken en publiceren (facebook/website/

nieuwsbrief) van opnamen (foto’s/video’s), die 
uitsluitend gebruikt worden als beeldmateriaal 

om een impressie te geven van onze vereniging.

Ondergetekende geeft toestemming voor 
het gebruiken van persoonlijke gegevens die 

uitsluitend gebruikt worden om lid te kunnen zijn 
van V.C.Riethoven en deel te kunnen nemen 

aan wedstrijden en diverse activiteiten. 

Bij V.C. Riethoven zijn we in het bezit van een aantal persoonlijke gegevens van u. 
Dit omdat we moeten weten wie er precies lid is bij ons. Daarnaast moeten we bij de NEVOBO een aantal gegevens 

doorgeven om u aan te melden bij de competitie. Sinds de invoering van het AVG zijn hier andere regels van toepassing. 
Natuurlijk zijn wij altijd al zorgvuldig om gegaan met uw gegevens, deze blijven binnen de vereniging en worden 

uitsluitend hiervoor gebruikt.

Daarnaast willen we graag meer foto’s en video’s laten zien waar we mee bezig zijn als vereniging. Voornamelijk foto’s/
video’s tijdens diverse activiteiten; zoals (pieten)trainingen, jeugdkamp, vlooienmarkt, etc.

Ook u of uw zoon/dochter kan te zien zijn op dit beeldmateriaal. Wij willen natuurlijk geen beeldmateriaal plaatsen 
waardoor leden enige schade kunnen ondervinden, we willen dit alleen promotioneel of informatief gebruiken.

Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming hiervoor te vragen!

Naam:

Voornamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode / Woonplaats: 

Telefoonnummer:

E-mailadres (jonger dan 16,

dan ook de mail van ouders): 

Let op! Indien je minderjarig bent, dient dit formulier ondertekend te worden door een ouder / verzorger!

* deze toestemming kunt u te allen tijden herroepen.


