
 

 

 

Inschrijfformulier lidmaatschap Vlugheid en Kracht  

Persoonlijke 
informatie 

Voornaam   
Achternaam  

Voorletter(s)  

Geboortedatum  

Straat, huisnummer  

Postcode, Woonplaats  

Telefoon thuis  

Mobiel telefoonnr.  

E-mailadres  

Bijzonderheden (allergieën ziekten, medisch, anders)  

IBAN (verplicht)  

 Op naam van   

Ouder/verzorger Naam  

(Onderstaande gegevens invullen indien anders dan hierboven vermeld) 

Telefoon thuis  
Mobiel telefoonnr.  
Emailadres  

Lidmaatschap Lessoort Kleutergym / Turnen / Bodyshape / Freerunning/  

Ouder-kind gym / 60plus FIT 

Dag  

 
Tijd  

Handtekening Doorlopende machtiging                                                                             SEPA 

Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met : 

- onze huisregels (zie www.vlugheidenkracht.com/huisregels); 
- onze privacyverklaring (zie www.vlugheidenkracht.com/privacy); 
- het in:    twee termijnen *  (* aankruisen wat van toepassing is) 

    één termijn * 
afschrijven van de jaarlijkse contributie (en indien van toepassing de kosten voor 

deelname aan externe wedstrijden)  t.l.v. het hierboven vermelde IBAN rekeningnummer 
d.m.v. automatische incasso 

 

Datum:    Plaats: 

Handtekening:   (bij minderjarigen door ouder/verzorger): 
 

(Het lidmaatschap gaat in vanaf derde les, de eerste twee (proef) lessen zijn gratis. Nieuwe leden betalen 

contributie naar rato vanaf het moment dat men lid is geworden. 

Opzegging Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging Vlugheid en Kracht doe je bij de ledenadministratie 

en is uitsluitend mogelijk per 30 juni (opzeggen vóór 30 juni) en per 31 december (opzeggen vóór 31 

december). Als je later dan één van beide data uitschrijft, ben je tot en met de volgende termijn lid en is 

hiervoor contributie verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap voor selectieleden is uitsluitend 

mogelijk aan het eind van het seizoen (opzeggen vóór 30 juni) 

 

 

            Sport- en Gymnastiekvereniging Vlugheid & Kracht   -  Postbus 11, 1260 AA Blaricum   www.vlugheidenkracht.com 



Sport- en Gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht 
 
Toestemmingsverklaring  
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we soms foto’s en filmpjes op internet of 
sociale media plaatsen. Met dit formulier vragen wij uw toestemming hiervoor. Uitgebreide 
informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging is te lezen op de website van 
Vlugheid en Kracht onder Privacyverklaring (https://www.vlugheidenkracht.com/privacy). 
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 JA, ik geef toestemming voor het via 

email ontvangen van nieuwsbrieven  

 JA, ik geef toestemming voor het 

publiceren van bijvoorbeeld foto’s 

en/of filmpjes van mij of mijn kind op 

onze website of sociale media  

 JA, ik geef toestemming mij te 

benaderen voor sportieve 

activiteiten van derden, bijvoorbeeld 

andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners 

 NEE, ik geef geen toestemming voor 

het via email ontvangen van 

nieuwsbrieven  

 NEE, ik geef geen toestemming voor 

het publiceren van bijvoorbeeld 

foto’s en/of filmpjes van mij of mijn 

kind op onze website of sociale 

media  

 NEE, ik geef geen toestemming 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.  
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 
verklaring door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam    ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum    ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum       ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam ouder/voogd ….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd  
 

     ….…………………………………………………………………………………………………………… 



 

TOESTEMMINGSVERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS – INDIVIDUEEL 

T.B.V. TOESTEMMING OM GEFOTOGRAFEERD EN/OF GEFILMD TE WORDEN TIJDENS 

WEDSTRIJDEN/EVENEMENTEN VAN DE KNGU 
In 2019/2020 is deze toestemming digitaal ingeregeld via Digimembers. Per wedstrijd wordt een overzicht uit 

Digimembers uitgedraaid van leden/deelnemers die wel/niet gefotografeerd/gefilmd mogen worden.  

Onderstaand formulier is nodig om jouw toestemming kenbaar te maken aan de ledenadministrateur/clubbestuur. De 

ledenadministrateur voert vervolgens jouw toestemming (op basis van dit formulier)  in op de ledenkaart in Digimembers.   

 

 JA, Ik geef toestemming aan de KNGU om van mij foto’s/beeldopnamen te (laten) maken. 

Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden: 

 De KNGU of de wedstrijdorganisatie mag toestemming verlenen aan fotografen om tijdens de 

activiteiten beeldopnamen van mij te maken en deze (achteraf uit het archief te) publiceren op 

de media van de KNGU, de wedstrijdorganisatie en/of via de fotograaf. 

 De KNGU of de wedstrijdorganisatie mag het beeldmateriaal verstrekken aan kranten/media in 

verband met verslaglegging van de wedstrijd/het evenement en andere personen of organisaties 

die ook een rol hebben bij de verwerking van de gegevens en daarom over deze gegevens 

moeten beschikken. 

 De gegevens zijn noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen en zullen uitsluitend daarvoor 

worden gebruikt. 

 Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

Uitgebreide informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de KNGU is te lezen op de website 

van de KNGU onder Privacyverklaring.  

Met deze toestemmingsverklaring verklaar ik kennis genomen te hebben en voldoende geïnformeerd te 

zijn over het verwerken van mijn persoonsgegevens door de KNGU.  

Intrekken van mijn toestemming kan door een melding per e-mail aan: het secretariaat van de commissie 

die de wedstrijd/evenement organiseert o.v.v. naam en “intrekken toestemming verwerking 

persoonsgegevens”. 

 

Let op: als de foto uitsluitend voor journalistieke doeleinden wordt gebruikt is geen toestemming nodig. 

 

 NEE, ik geef geen toestemming 

 

Naam:  

 

Vereniging:  

 

Plaats:  

 

Handtekening:  

 

 

 

Datum:   

 

  

Indien minderjarig (jonger dan 16 jaar)  

Naam wettelijke vertegenwoordiger  

 

Handtekening:   

 

 

 

Datum:   
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