
Volleybalvereniging Vonk   

Lever dit formulier in bij jouw trainer of doe dit formulier in een gesloten enveloppe, en deponeer hem in de Vonk brievenbus in de Drostenhal 
 

Kijk voor meer informatie op https://www.volleybalvonk.nl/privacy-policy/ 

 

 

Toestemmingsverklaring en vrijwilligersverzoek  
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s 
en filmpjes van u op DE WEBSITE EN SOCIAL MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook 
uw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik _______________________________________ (verder: ondergetekende) 
VOLLEYBALVERENIGING VONK  (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Publiceren van mijn naam en foto’s en/of filmpjes van mij op de Vonk website en social media 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto en naam in het smoelenboek: 

□ op de website 

□ social media 

□ in de kantine 

□ in de krant (indien een artikel wordt geplaatst) 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en 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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Team  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
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 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Daarom zouden wij graag willen weten of jij wat voor onze 
vereniging kan en wil betekenen. Wij hebben (dringend) behoefte aan verschillende vrijwilligers. 

☐ Hulp bij toernooien ☐ Technische Commissie (neem contact met mij op) 

☐ Bestuurslid (neem contact met mij op) ☐ Administratieve hulp (neem contact met mij op) 

☐ Scheidsrechterzaken ☐ Hulp bij onze mini’s/organiseren jeugdactiviteiten 
(kruis aan wat van toepassing is)  

https://www.volleybalvonk.nl/privacy-policy/

