
KORFBALVERENIGING Helios te CASTRICUM 

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning 

 

 

 

 

Terrein   :  Sportpark Noord End, De Bloemen 71, 1902 GT  Castricum, tel. clubhuis 0251 – 657084 

Sporthal :  D’Enterij, Middenweg 3b , 1906 AP Limmen , tel. sporthal   072 – 505 38 38 

www.kvhelios.nl   /  secretariaat@kvhelios.nl  / Kvk 40635041 

Toestemmingsverklaring  
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 

wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet en sociale media plaatsen. Met dit 

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

 

Met dit formulier geef ik  ………………………………………………………………………………………… 

(verder: ondergetekende) KV Helios (verder: de verenging) toestemming om gegevens over mij te 

verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet en sociale media. 

 Publiceren van teamfoto’s op internet en sociale media. 

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

mij kunnen benaderen voor aanbiedingen. 

 Mijn naam en telefoonnummer gebruiken om me in een WhatsApp-groep te plaatsen met mijn 

andere teamgenoten, mijn coaches en eventueel één lid van de PR-commissie, zodat belangrijke 

informatie over wedstrijden, trainingen en evenementen gedeeld kunnen worden. 

 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. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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.  

 

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 :  …………………………………………………………………………………………
  


