
                                                                                                                                                       
 
Aanmeldingsformulier HV Stormvogels  

  

Achternaam  : ……………………………………………………………    

Voornaam  : ……………………………………………………………        

Adres   : ……………………………………………………………  

Postcode en plaats : …………………………………………………………… 

Telefoonnummer : ……………………………………………………………  

Geboortedatum : ……………………………………………………………  

Emailadres (evt.) : …………………………………………………………… 

  

Machtiging:  Ondergetekende machtigt de penningmeester van handbalvereniging Stormvogels tot 

het automatisch afschrijven van:    

  

+  de contributie voor bovengenoemd lid per kwartaal   

+  1 maal per jaar de bondscontributie  

+  1 maal per jaar de bijdrage voor het kledingfonds  

 

 (Post)bankrekening: ……………………………………………………     

 

Datum  : ……………………………………………………         

Plaats  : ……………………………………………………      

Handtekening : ……………………………………………………      

 

(Bij minderjarigen dient een ouder of verzorger te tekenen)  

 Lever dit volledig ingevulde aanmeldingsformulier en recente pasfoto in bij een van de leiders dan 

wel trainers of lever het in bij het onderstaande adres:  

 

Mascha Joossink 

Spoelsterstraat 68 

7481 KH  Haaksbergen 

Hvstormvogels.leden@gmail.com 

 

mailto:Hvstormvogels.leden@gmail.com
https://www.hvstormvogels.nl/


                                                                                                                                                       
 
Toestemmingsverklaring  

  

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

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

onze vereniging en sport in diverse media promoten. Met dit formulier vragen wij je, in het kader van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), toestemming om ook jou gegevens hiervoor te 

gebruiken.   

  

Met dit formulier geef ik, ondergetekende, Handbalvereniging Stormvogels, verder ‘Vereniging’, toestemming 

om gegevens over mij te verwerken.   

  

Ik geef de Vereniging toestemming om:  

- mijn gegevens beschikbaar te stellen aan organisaties die noodzakelijk zijn om in competitieverband of 

andere verbanden te handballen (waaronder NHV en regionale competities),  

- mijn contactgegevens na beëindiging van mijn lidmaatschap te bewaren om mij te kunnen benaderen 

voor bijvoorbeeld een reünie of andere bijzondere gebeurtenis.  

  

Ik geef daarnaast de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:  

  

  beeldmateriaal zoals foto’s en filmpjes van mij in kranten en huis-aan-huis blad (zoals bv een         

kampioensfoto) te (laten) publiceren,  

  beeldmateriaal zoals foto’s en filmpjes van mij op de website van de Vereniging en op de         

Stormvogels Facebook pagina te publiceren.  

 Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven vermelde 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.................................................................................. 

https://www.hvstormvogels.nl/

