Wassenaarse Volleybal Vereniging
www.wvv-wassenaar.nl
KvK 40407880

secretaris@wvv-wassenaar.nl

IBAN: NL02 INGB 0000416793

Inschrijfformulier lidmaatschap WVV
Invullen in blokletters,

▢ aankruisen wat wel en * doorhalen wat niet van toepassing is.

1

Achternaam met voorletters

2

Roepnaam

3

Geboortedatum

4

Geslacht

5

(versie nov2018)

mannelijk*/vrouwelijk*

Woonadres: straat+huisnummer
postcode+woonplaats

6

Telefoonnummer/mobielnummer

7

E-mailadres

8

Ik geef mij op als

▢ trainingslid
▢ competitie-spelend lid en lid van de Nevobo
▢ verenigingslid*/donateur *

De regels van WVV zijn vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de
Privacyverklaring. Deze drie documenten zijn gepubliceerd op de website van WVV:
www.wvv-wassenaar.nl.
In de Privacyverklaring is vastgelegd hoe WVV de persoonsgegevens van leden verwerkt.
Op de achterzijde van dit document is de toestemmingsverklaring vermeld voor de
gegevensverwerking door WVV. Ik heb dit zorgvuldig gelezen.
Ik verklaar me met mijn handtekening akkoord met de verwerking van mijn
persoonsgegevens door WVV zoals vermeld op de achterzijde.
Ik verklaar tevens dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum:

Handtekening toekomstig lid / een van de ouders/verzorgers*:

BELANGRIJK:




Vergeet niet de achterzijde van dit formulier goed te lezen
Lever dit formulier in bij één van de bestuursleden of de trainer. Je ontvangt per e-mail
een kopie.
Indien je in de toekomst het lidmaatschap wilt opzeggen, doe dat dan schriftelijk (of per
e-mail) vóór 1 juni van het lopende seizoen bij de secretaris van WVV:
secretaris@wvv-wasssenaar.nl

* indien het toekomstig lid nog geen 18 jaar is, dient een van de ouders/verzorgers te ondertekenen

Toestemmingsverklaring

(in het kader van de AVG)

Ik geef WVV toestemming om onderstaande gegevens over mij te verwerken:
1. Het verwerken van mijn persoonsgegevens, contactgegevens en overige door mij verstrekte
gegevens. WVV voegt daar lidmaatschapgegevens en voor competitiespelende leden competitiegerelateerde Nevobo gegevens aan toe.

(Toelichting: Het registreren van dit soort gegevens is een logische gevolg van het lidmaatschap bij een sportvereniging.
Niet alleen om als WVV een adequaat ledenbestand te kunnen voeren met het toepassen van een juiste correspondentie,
maar ook om aan wettelijk geregelde informatieverzoeken van officiële instanties zoals politie en belastingdienst te kunnen
voldoen, is het noodzaak te beschikken over de juiste gegevens.)
2. Het delen van mijn gegevens met de Nevobo voor zover nodig om competitiewedstrijden te
kunnen spelen.

(Toelichting: WVV is lid van de Nevobo. Het doorsturen van persoonsgegevens gebeurt in het kader van – verplichte –
registratie bij de Nevobo om actief te kunnen zijn in de Nevobo-competitie als competitiespeler, scheidsrechter, trainer,
Oranje ambassadeur en/of bestuurslid.)
3. Het aan mij, per e-mail, toezenden van: de contributienota, de nieuwsbrief, het
wedstrijdprogramma, uitnodigingen voor het bijwonen van vergaderingen, uitnodigingen voor
verenigingsactiviteiten, activiteiten op het gebied van volleybal door andere sportverenigingen of de
Nevobo. Eveneens om mij in het kader van Lief en leed te benaderen.

(Toelichting: WVV verstuurt regelmatig zogenaamde nieuwsbrieven. Daarin worden nieuwsfeiten, aan- en afkondigen en
bijzonderheden binnen WVV vermeld. Met het toesturen van deze brieven hopen wij niet alleen de leden bij de vereniging te
betrekken, maar ook informatie toe te sturen die nuttig is.
Alle WVV-ers worden geïnformeerd omtrent het wedstrijdprogramma met al zijn gewijzigde versies van het lopende seizoen
waar de WVV competitiespelers aan deelnemen. Tevens wordt aangegeven wanneer en wie er als scheidsrechter of teller
optreedt.)
4. Het publiceren van door of namens WVV tijdens competitiewedstrijden en verenigingsactiviteiten
gemaakte verslagen en foto’s van mij op Internet, Sociaal media, de plaatselijke kranten, WVV Pr
materiaal en het WVV publicatiebord.
Opmerking: de PR commissie zorgt ervoor dat over personen geen negatieve aspecten worden
weergegeven.

(Toelichting: Door of namens WVV worden er tijdens wedstrijden en toernooien foto’s gemaakt. Om het volle wervende
profijt van de PR-stukken te hebben worden deze – eveneens om publiciteitsreden – vergezeld van kopij voor publicatie
aangeboden aan genoemde media. Interne mededelingen zoals het wedstrijdprogramma, de nieuwsbrief en uitnodigingen
komen niet in de dag- of weekkranten te staan.)
5. Het opnemen van foto’s waarop ik herkenbaar in beeld ben: op de website, Facebook of WVV Pr
folders

(Toelichting: Namens het bestuur is het de PR-commissie en de wedstrijdsecretaris die de hier genoemde foto’s en kopij
vervaardigd. Soms uit noodzaak – zoals het wedstrijdprogramma – maar verder vooral ook om de kopij, het verhaaltje
levendig, informatief en wervend te maken.)
6. Het door WVV archiveren van mijn roepnaam, achternaam, geboortedatum, lidmaatschaps- en
contactgegevens nadat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd, om mij te kunnen uitnodigen voor
toekomstige bijzondere activiteiten.

(Toelichting: WVV vindt het bijzonder plezierig indien zij bij de viering van een bijzondere gebeurtenis of jubileum de
mogelijkheid heeft om ook haar oud-leden daarvoor uit te nodigen. Vandaar de vraag of WVV je daarvoor mag benaderen.)
7. Het ten behoeve van verenigingshistorie in het oud archief van WVV opnemen van gemaakte
foto’s, verslagen, folders en ander materiaal waarop mijn naam vermeld staat of mijn afbeelding
voorkomt.

(Toelichting: WVV heeft vanaf haar oprichting in 1962 een archief aangelegd waarin alle historisch belangrijke gegevens
worden bewaard. Hieronder bevinden zich ledenlijsten, clubbladen, foto’s alsmede verslagen van bestuurs- en ALV
vergaderingen. Dit historisch archief is in beginsel uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden en is opgeborgen in een
afgesloten stalen archiefkast.)
Ik weet dat het oud archief los van de dagelijkse correspondentie in een afgesloten stalen kast
wordt bewaard en dat zonder deze toestemming niet worden gedeeld met derden.
Mijn toestemming geldt voor de hierboven vermelde gegevens. Indien WVV op een andere wijze of
nieuwe gegevens wil verwerken, wordt dit een Algemene Ledenvergadering geagendeerd en in
stemming gebracht.
Ik heb altijd het recht om mijn gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mijn
toestemming mag ik op elk moment intrekken.

