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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP GYMSPORTVERENIGING UDI ZWAMMERDAM 
 
 
Naam    :       M / V  
 
Schrijft zich in voor  : Gym / Dans/ Sport 
     Anders, te weten: 
 
Inschrijfdatum  : 
 
Adres    : 
 
Postcode   :    
 
Woonplaats: 
 
Telefoonnummer  : 
 
E-mailadres  : 
 
Geboortedatum  : 
 
IBAN rekeningnummer : 
 
 

 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Betaling van de contributie 
vindt 4 maal per jaar plaats via een toegestuurde factuur. Het lidmaatschap kan worden 
beëindigd door het sturen van een e-mail aan ledenudizwammerdam@gmail.com. 
Opzegging tijdens een kwartaal betekent contributie betalen tot en met het eind van het 
betreffende kwartaal.  
 
 
Zwammerdam, ………………….. 
 
 
 
Handtekening:  …………………… 

mailto:ledenudizwammerdam@gmail.com


 
 

Toestemmingsverklaring voor Gymsportvereniging UDI Zwammerdam 
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag kunnen informeren. Dit 
kan gaan om de lestijden, om het toesturen van de contributiefacturen, over de door ons 
georganiseerde activiteiten en over onze voorstellingen/wedstrijden. Natuurlijk gaan wij 
zorgvuldig met uw gegevens om. De ondertekening van dit document dient als wettelijke 
grondslag waarmee Gymsportvereniging UDI Zwammerdam zichzelf het recht toekent de 
persoonsgegevens te verwerken. Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens is 
het houden van een heldere ledenadministratie, alsmede promotiedoeleinden voor de 
vereniging. 
 
Gymsportvereniging UDI Zwammerdam maakt tijdens verschillende gelegenheden foto’s en 
video’s om te laten zien waar wij we als vereniging mee bezig zijn. Bijvoorbeeld tijdens de 
lessen, activiteiten, voorstellingen en wedstrijden. Ook uw kind kan op deze foto’s (en soms 
in video’s) te zien zijn. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s die door ons, of in onze 
opdracht, worden gemaakt. Wij plaatsen geen opnames waardoor onze leden schade 
kunnen ondervinden. Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leden. Toch vinden 
wij het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van 
uw kind. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. 
 
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. 
Bestuur Gymsportvereniging UDI Zwammerdam 

 
Hierbij verklaart ondergetekende ouder/verzorger van ………………………….. 
 
dat Gymsportvereniging UDI Zwammerdam toestemming geniet voor de volgende 
activiteiten: 

□  Het bewaren, beheren en bewerken van adres- en persoonsgegevens van het hierboven 

genoemde lid op servers buiten de Europese Unie; 

□  Het maken van foto’s en of video-opnamen tijdens activiteiten binnen de vereniging; 

□  Het (incidenteel) ontvangen van foto’s en/of video-opname via social media; 

□  Het (incidenteel) intern en/of extern publiceren van foto’s voor promotiedoeleinden van 

de vereniging (bijv. Flyers, posters en social media). 
 
 
Aldus naar waarheid verklaard en ondertekend, te …………………………………. 
datum …………………………………………………………………………. 
 
Handtekening ouder/verzorger 
…………………………………………………………………………. 


