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Volleybalvereniging Lutheria 
 

Toestemmingsverklaring  
 

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

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

en filmpjes van u op www.lutheria.nl , www.facebook.com/lutheriadelutte , www.twitter.com/lutheriadelutte 

plaatsen.  

Met dit formulier vragen wij u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik <VOORNAAM> ……………………………………………………………………………………  

<NAAM> ……………………………………………………………………………………. 

(verder: ondergetekende), Volleybalvereniging Lutheria te De Lutte (verder: verenging) toestemming om 

gegevens  

over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

� Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners.  

� Publiceren van persoonsgegevens, foto’s en/of filmpjes van mij op www.lutheria.nl , 

www.facebook.com/lutheriadelutte en www.twitter.com/lutheriadelutte. 

� Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij kunnen 

benaderen voor aanbiedingen. 

� Het opnemen van mijn foto(‘s) in bijvoorbeeld regionale weekbladen, regionale dagbladen en/of websites 

van deze dag- en weekbladen na een bijzondere prestatie o.i.d. bijvoorbeeld bij promotie of 

kampioenschap van mijn team. 

� Het plaatsen van mijn foto op teamfoto’s die in de kantine worden opgehangen na een bijzondere 

prestatie o.i.d. bijvoorbeeld bij promotie of kampioenschap van mijn team. 

� Het plaatsen van mijn naam op de verjaardagkalender in het sportcafé.  

� Het plaatsen van mijn foto in een fotoplakboek ten behoeve van een historisch overzicht van de 

vereniging.  

� Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere leden 

mij kunnen benaderen. 

� Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 

bijzondere gebeurtenis.  
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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 

 

 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

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 

 

 

    ….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Dit formulier s.v.p. in de brievenbus  of opsturen naar: 

Secretariaat Lutheria, 

IJsvogelstraat 29, 

7587 BJ  De Lutte.  

 

 

  


