
Volleybalvereniging Touché hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze 

privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij hiermee omgaan. 

 

 

NAW GEGEVENS 

 

Naam:……………………………………………………………………...............................  M / V……..........…………  

  

Straat: ........................................................................................nr: .........................  

  

Plaats: ....................................................................................Postcode:...................  

  

Geboortedatum:……………………………………………….………………………………………………………….………………….  

  

Tel.nr:…………………………………………………………..…….MobieL:……………….....................………………………..  

  

e-mailadres:………………………………………………………………………………………………………………………….…………..  

  

Aanmelddatum:……………………………………………………………………………………………….………………………………..  

  

Ik wil graag dat het contributiebedrag in 1* termijn /  2* termijnen wordt afgeschreven.  

  

TEAM (aankruisen wat van toepassing is) : 

 

0  mini 0  jeugd 0  senioren NeVoBo competitie    0  recreatief lid  

 

NeVoBo relatienummer (indien reeds eerder lid van de bond):……………………………………………………..  

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA  

Naam :        Volleybalvereniging Touché  

Adres :  p/a van der Kleijstraat 11 

Postcode : 6621 KT    Woonplaats: Dreumel  

Land  :        Nederland    

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan vv Touché doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor de contributie en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van vv Touché. 
  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.   

 

 

De naam op wie het rek.nr staat: ............................................................................................  

 

Adres : ……………………………………………………………………………...........…….  

 

Postcode : …………………..          Woonplaats: …...........…………… 

 

Rekening nummer IBAN…………………………………...................…                    BIC…….....…………..  

Volleybalvereniging   

Touché Dreumel 
  

  

  
  

Ledenadministratie:   

Eline Smulders   

van der Kleijstraat 11   

6621

ZG 

  ZG    Dreumel   

Tel: 06       49979779   

administratie    @vvtouche.nl   

Aanmeldingsformulier 

http://www.vvtouche.nl/wp/?page_id=4019


Volleybalvereniging Touché hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze 

privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij hiermee omgaan. 

 

 

 

 

TOESTEMMING BEELDMATERIAAL 

Via onze website, Dreumels weekblad en Social media (Facebook) houden we iedereen graag op de 

hoogte van de activiteiten van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto's en video's. Ook 

jij of je zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met 

foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waardoor verenigingsleden schade 

kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video's soms de voornaam van verenigingsleden. 

 

Je toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. 

Het kan voorkomen dat andere personen/ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De 

volleybalvereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze personen ook 

terughoudend zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet. 

 

Als we foto's en video's willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een training of 

wedstrijd op te nemen, zullen we je daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. 

Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met je op. 

 

Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jou gegeven toestemming. Ook mag je op een later 

moment alsnog toestemming geven.  

 

0 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto's en video's waarop ik mogelijk te zien 

ben. 

 

0 Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van foto's en video's waarop ik mogelijk te zien 

ben. 

 

 

Dit formulier dient te worden ingeleverd bij de ledenadministratie. Alle competitie spelende leden, 

senioren, jeugd, Nevobo en recreatief dienen digitaal in JPEG een pasfoto aan te leveren bij de 

ledenadministratie voor het aanvragen van een spelerskaart.  

  

Adreswijzigingen, aan- en afmeldingen en andere wijzigingen geef je ook door aan de 

ledenadministratie. 

 

http://www.vvtouche.nl/wp/?page_id=4019

