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V.C. De Hilver 
Aanmeldformulier 

 
 
 
 
 

 
 

Naam lid:    ______________________________________________ 

Geslacht:    ______________________________________________ 

Adres:     ______________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ______________________________________________ 

Telefoonnummer:   ______________________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________________________________ 

E-mailadres:    ______________________________________________ 

Wordt lid per:    ______________________________________________ 

Team:     ______________________________________________ 

 
Competitie spelen: ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
I.v.m. volleybal pasje graag een digitale (pas)foto (in JPEG formaat) mailen naar: 
penningmeester@vcdehilver.nl 
 
Machtigingsformulier voor automatische incasso Doorlopende machtiging SEPA 
Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de contributieverplichtingen 
en de wijze van opzeggen als lid, die te vinden zijn op onze website www.vcdehilver.nl en 
gaat hiermee akkoord. Ook kun je op de website de bedragen m.b.t de contributie vinden. 
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan V.C. de Hilver om de 
jaarlijkse contributie, competitietoeslagen, kosten voor een tweede training en eventuele 
rayontrainingen in twee termijnen af te schrijven van onderstaand rekeningnummer. 
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers (mede) te ondertekenen. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken 
door contact op te nemen met uw bank. U kunt uw machtiging op elk moment intrekken. Dat 
kan door een mailtje te sturen aan penningmeester@vcdehilver.nl.  
 
Incassant ID: NL60ZZZ402596770000 
 
IBAN nummer:    _________________________________________ 

Tenaamstelling rekeningnummer:  _________________________________________ 

 

Datum:__________________ Handtekening: 

 

Dit aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de ledenadministratie 
t.a.v. Petra van de Put, Heuvelstraat 25, 5087 AA Diessen of mailen naar 
penningmeester@vcdehilver.nl 
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Toestemmingsformulier foto- en videomateriaal 
 

De vereniging maakt soms gebruik van beeldmateriaal op de website, in nieuwsbrieven en/of 
social media. Onder beeldmateriaal worden groepsfoto's, individuele foto's en 
videofragmenten bedoeld. 

In de wet bescherming persoonsgegevens (AVG) staat dat zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers geen foto's online 
geplaatst mogen worden. Daarom willen wij uw toestemming vragen voor het plaatsen van 
beeldmateriaal van uzelf / uw kind(eren). Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en 
video's. Wij plaatsen geen foto's waardoor leden schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen 
bij foto's en video's geen namen van leden. Toch vinden we het belangrijk om uw 
toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van u of uw zoon/dochter. 

Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's, die door ons, of, in onze opdracht 
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens activiteiten of 
wedstrijden. De vereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze 
ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet.  

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Stuurt u dan een 
mail naar penningmeester@vcdehilver.nl 

Geldig vanaf datum: ___________________ 

Naam lid:____________________________ 

Naam ouder/verzorger indien lid jonger dan 18 jaar: 

________________________________________________________________________ 

Ik geef toestemming om foto- en of videomateriaal van mij / mijn kind, dat verzameld wordt 

tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van VC De Hilver, te gebruiken voor: 

□ Website (www.vcdehilver.nl) 

□ Social Media 

□ Nieuwsbrieven 

□ Kranten/huis-aan-huisbladen 

 
Handtekening :      Datum:_________________ 
 

 

Naam:__________________________   Plaats:___________________ 


