
SV Bredevoort

Inschrijfformulier

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders

of verzorgers (mede) te ondertekenen.
We willen u wijzen op de Privacy Policy op onze website

A.u.b inleveren bij

  of mailen naar : ledenadministratie@svbredevoort.nl

Achternaam : _______________________________________

Tussenvoegsel : _______________________________________

Roepnaam : _______________________________________

Voorletters : _______________________________________

Straat & huisnummer : _______________________________     _____

Postcode & woonplaats : ________ _____ _________________________

Telefoon thuis : _______________________________________

Mobiel nummer : _______________________________________

E-mail adres : _______________________________________

Nationaliteit : _______________________________________

Geslacht : M / V __________________________________

Geboorte datum : _______________________________________

Geboorte plaats : _______________________________________

Legitimatie bewijs & : _______________________________________

Documentnummer : ___________________ (verplicht vanaf 12 jaar en ouder)

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de Privacy Policy van SV Bredevoort, te vinden op de website
www.svbredevoort.nl of te vinden via deze link Privacy Policy

Graag bijgevoegd blad ook invullen, ondertekenen en inleveren bij inschrijving

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan

sv Bredevoort om per     : ________ - ________ -  20______

maandelijks het bedrag af te schrijven o.v.v : contributie sv Bredevoort van :

Naam : _______________________________________

Plaats : _______________________________________

Datum : _______________________________________

Handtekening : _______________________________________

Het lidmaatschap duurt in alle gevallen tot aan het einde van het seizoen (31 juni). Bij tussentijds beeindigen van het

lidmaatschap is men verplicht om de contributie, omwille de te maken kosten door de vereniging aan de KNVB,

tot en met de maand juni door te betalen. Door ondertekening van dit formulier gaat u met bovenstaande akkoord.

: Jarno Dibbets - Stadsbroek 115 - Bredevoort

IBAN / rekeningnr.          : _______  _______  ______________________

mailto:ledenadministratie@svbredevoort.nl
http://www.svbredevoort.nl/
https://www.svbredevoort.nl/wp-content/uploads/2018/04/Privacy-Policy-1.pdf


Sportvereniging Bredevoort 
Sportpark ‘t Broock 
Kruittorenstraat 10B, 
7126 BH  BREDEVOORT 
 
Correspondentieadres: 
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             Bredevoort, 13 mei 2020 

Betreft: Privacy verklaring leden SV Bredevoort 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leden, 

 

Zoals jullie weten is in mei van dit jaar de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) in werking getreden.  

In deze wet wordt onder andere vastgelegd hoe organisaties moeten omgaan met de privé gegevens van haar 

klanten. Deze wetgeving geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor verenigingen als sv Bredevoort. Met 

privé gegevens worden veel verschillende dingen bedoeld, waaronder bijvoorbeeld NAW gegevens, 

rekeningnummers, maar ook telefoonnummers en zelfs foto’s. 

Ieder bedrijf, maar ook een sportvereniging dient een akkoord te hebben van haar leden om deze gegevens te 

gebruiken. En afhankelijk van het doel, mogen wij bepaalde gegevens ook niet gebruiken. Wij willen jullie 

informeren over hoe wij gegevens gebruiken en specifiek toestemming vragen voor het gebruik van een deel 

van deze gegevens. 

 
Gegevens die wij nodig hebben 

Als lid van onze vereniging slaan we jullie gegevens op in onze ledenadministratie (het programma Sportlink van 

NOC/NSF). In deze administratie staan jullie NAWT gegevens, geboortedatum, e-mailadres, 

bankrekeningnummer en indien je spelend lid bent ook je pasfoto (t.b.v. spelerspas). Wij gebruiken deze 

gegevens uitsluitend om jou als lid van de KNVB te registreren, om je te kunnen inzetten bij wedstrijden en voor 

het innen van onze contributie. Daarnaast word je via e-mail geïnformeerd over verenigingsactiviteiten, zoals 

acties en ledenvergaderingen. Je gegevens worden niet verstrekt aan sponsoren. Omdat deze gegevens 

noodzakelijk zijn voor uitvoering van de doelstelling van onze vereniging is het niet noodzakelijk om hier een 

apart akkoord op te vragen. 

 
Gebruik van gegevens waar wij akkoord op vragen 

Als vereniging willen wij ook graag informatie delen met onze leden en belangstellenden via onze website, 

WhatsApp (nieuws)groep en sociale media (Facebook, Twitter, enz.). Wij plaatsen onder andere teamfoto's, 

bijbehorende namen en soms ook foto's van verenigingsactiviteiten en wedstrijdfoto's. Ook dit behoort tot 

privacy gevoelige informatie. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met de foto’s en plaatsen we geen foto’s 

waardoor de leden schade kunnen ondervinden. 

Met deze brief vragen wij toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Wilt u / wil je deze antwoordstrook 

invullen en daarna terugsturen / overhandigen, bij voorkeur per email naar info@svbredevoort.nl of 

secretaris@svbredevoort.nl De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht 

worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen, bijvoorbeeld ouders, foto’s maken tijdens 

verenigingsactiviteiten, SV Bredevoort heeft daar geen invloed op. Alvast bedankt voor de medewerking!  

Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur SV Bredevoort 

  

mailto:info@svbredevoort.nl
mailto:secretaris@svbredevoort.nl
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Betreft: akkoord gebruik gegevens 

 

Hierbij verklaart, ……………………………………………………………………………  

verklaren de ouders/verzorgers*van ………………………………………………………..  

(* invullen als het lid jonger is dan 16 jaar)  

dat foto’s en video’s door SV Bredevoort gebruikt mogen worden**:  

□ op de website van de SV Bredevoort 

□ op sociale-media accounts van SV Bredevoort (Facebook/Twitter/WhatsApp) 

 

dat de voornaam en achternaam vermeld mogen worden **:  

□ op de website van SV Bredevoort 

□ in dag/weekbladen bij de sportverslagen 

□ GEEN TOESTEMMING voor gebruik foto’s, video’s en naamvermelding.  

 

** aankruisen waarvoor u toestemming geeft 

 

Datum: .............................................................................. 

Naam ouder/verzorger: …………………………………..  Naam lid: ……………………………………….. 

Handtekening: .................................................. Handtekening: ………………………………… 

 


