
TOESTEMMINGSVERKLARING 
 
Op 11 mei 2018 is de Algemene Leden Vergadering geïnformeerd over de inwerkingtreding van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. VV Oosterhout vindt de privacy van haar leden erg 
belangrijk en heeft een privacy beleid vastgesteld. In de privacyverklaring van VV Oosterhout, die opgenomen 
is op de website www.vvoosterhout.nl, heeft zij de belangrijkste elementen uit haar beleid opgenomen. Lees 
deze aandachtig door.  
 
In verband met de AVG vragen wij je toestemming om bepaalde gegevens te verwerken. 
Graag ontvangen wij de ingevulde verklaring zo snel mogelijk retour. Je kan deze scannen en naar ons mailen 
via secretariaat@vvoosterhout.nl. Of je kan het formulier in een gesloten envelop in de brievenbus doen bij het 
secretariaat (in het clubgebouw in de kantine). 
 
Toestemmingsverklaring  
Met het inschrijven als lid bij VV Oosterhout heb je toestemming gegeven om gegevens te verwerken voor de 
uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. Hieronder valt: 

 het voeren van een leden- en financiële en salarisadministratie; 
 het innen van contributies; 
 voor het indelen in teams en de communicatie die nodig is voor het algemeen functioneren 

             als team (bijvoorbeeld via de groep-app t.b.v. trainingen en wedstrijden); 
 het verzenden van informerende nieuwsbrieven .  

In het geval je hiermee niet akkoord bent, dan is het niet mogelijk om je als lid in te schrijven/of ingeschreven 
te houden bij onze vereniging. 
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we informatie over wedstrijden, uitslagen en soms ook foto’s en 
filmpjes van je op <INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA> plaatsen. Met dit formulier vragen wij je 
toestemming om je gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Ik geef VV Oosterhout toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
<OPNEMEN WAT VAN TOEPASSING IS:> 

 
 Het opnemen van mijn resultaten in de ‘Talentmonitoring’ op de website van VV Oosterhout.   

 Het maken en plaatsen van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op <INTERNET, APPS, SOCIAL 
MEDIA>. 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto: 
□ OP DE WEBSITE 
□ IN HET CLUBGEBOUW 
□ IN DE KANTINE 
□ <…...> 

 Mijn naam, telefoonnummer, mailadres beschikbaar te stellen voor zaken buiten teamverband zodat 
andere leden mij kunnen benaderen. 

 Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 
maatschappelijke dienstverleners. 

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 18 jaar dient deze verklaring 
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd   …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd………………………………………………………………………………………………………… 


