
Aanmeldingsformulier 

 
Ledenadministratie      

Jan Willem Kinkel      

Kielzog 14      

1276 GX  Huizen 

Tel. 035-5233421 

Ledenadministratie@primadonnakaashuizen.nl       www.primadonnakaashuizen.nl 

 

Dit formulier s.v.p. volledig invullen.             : Aankruisen wat van toepassing is. 

Achternaam : ……………………………………  Roepnaam : …………………………………… 

Voorletters : …………………………………… 

Straat  : ……………………………………  Huisnummer : …………………………………… 

Postcode : ……………………………………   Woonplaats : …………………………………… 

Geslacht  :  man   /   vrouw   Geboortedatum : …………………………………… 

Telefoon : ……………………………………  E-mail  : …………………………………… 

 

Categorie :   competitie senioren    

  competitie jeugd  

  competitie mini’s  

  recreanten / recreanten mix  

  G-groep  

  trainer/verenigings lid ……………………………………………… 

 

 (peildatum is 1 oktober: mini = 6 - 11 jaar, jeugd = 12 - 17 jaar, senior = 18 jaar +) 

 

Team  : …………………………………… (alleen voor competitie spelers) 
 

Eventuele spelerskaart nog geldig en in bezit  :  ja /  nee 

NeVoBo registratie nummer (zie spelerskaart)  : ……………………………………… 

 

Ik verklaar hiermee op de hoogte te zijn van het reglement en privacy verklaring van Volleybalvereniging Huizen. Deze is te 

vinden op de website of te verkrijgen bij het secretariaat,  

 

Ik verleen hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan de Volleybalvereniging Huizen, om van onderstaande bank- of 

girorekening de contributiebetaling af te schrijven. De contributiebedragen staan op de website. 

 

Nummer bank- of girorekening  

Naam rekeninghouder  

Datum  

Handtekening rekeninghouder  

 

Dit formulier eventueel met pasfoto (zie bijlage) inleveren bij of sturen naar de ledenadministratie ter attentie van:  

Jan Willem Kinkel, Kielzog 14, 1276 GX  Huizen. 

 



 

 

Toestemming publicatie foto’s en video’s voor leden van jonger dan 16 jaar 
 

 

Huizen, mei 2018 

 

Beste ouder/verzorger,  

 

Op onze vereniging maken wij foto’s en video’s die we delen op onze website en sociale media verbonden aan onze vereniging. 

Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens competitiewedstrijden, toernooien en 

activiteiten door of voor onze vereniging georganiseerd. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade kunnen ondervinden. 

We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het 

gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet 

verschijnen.  

 

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt uw 

deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar de training?  

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat 

andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders 

ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leden soms zelf een keuze willen maken 

om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet 

mag. 

 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming 

geven.   

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

[naam ondertekenaar] 

 

 

 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………..  

 

dat foto’s en video’s door Volleybal Vereniging Huizen gebruikt mogen worden*:  

 

 op de website van de vereniging  

 op sociale-media accounts van de vereniging (Twitter, Facebook) 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 

 

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

 

Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 

 

Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



Hoe dient de pasfoto aangeleverd te worden?  
Er zijn 2 opties: 

1. Je stuurt je eigen gemaakte digitale pasfoto naar ledenadmin.vvhuizen@xs4all.nl. De ledenadministratie koppelt deze 
digitale pasfoto aan het lidmaatschap in het ledenadministratieprogramma van de Nevobo Sportlink. De digitale 
pasfoto dient aan de onderstaande eisen te voldoen:  

▪ Het dient een actuele, goedlijkende pasfoto te zijn 
▪ Van voren genomen (oriëntatie portrait) 
▪ Ogen goed zichtbaar 
▪ Egale achtergrond 
▪ Kleurenfoto 
▪ Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan  
▪ Resolutie 600x800 pixels 
▪ Verhouding 3x4 
▪ Bestandsgrootte 256 tot 512 kb 

 
2. Je levert een gewone pasfoto in bij de leden administratie die er een digitale kopie van maakt en deze koppelt aan jouw 

gegevens bij de Nevobo. 
 

mailto:ledenadmin.vvhuizen@xs4all.nl

