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Toestemmingsverklaring 
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over o.a. de vereniging, sport- en 
verenigingsactiviteiten en aanbiedingen. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en 
filmpjes van u, uw zoon of dochter op onze website en Facebook plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming 
om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. 
 
Met het ondertekenen van dit formulier geef ik voetbalvereniging Rood Groen LVC’01 (hierna: RGLVC) toestemming om 
gegevens over mij te verwerken. Deze toestemmingsverklaring is een toevoeging op de AVG en het privacybeleid van 
Rood Groen LVC’01. 
 

1) Binnen RGLVC wordt gebruik gemaakt van Club TV en publicatieborden in de kantine, een website, social 
media zoals Facebook en Twitter en flyers en advertenties voor verenigingsactiviteiten. Ondergetekende geeft 
toestemming voor het plaatsen van wedstrijdverslagen, teamindelingen en foto’s/filmpjes van spelers, teams, 
wedstrijden en activiteiten op deze kanalen. 

 
2) De gegevens zoals aangeleverd bij aanmelding bij RGLVC worden opgenomen in het ledenbestand van de 

vereniging (Sportlink). Zonder deze gegevens is lidmaatschap niet mogelijk. Ondergetekende geeft 
toestemming om zijn / haar gegevens door te geven aan de KNVB, de coördinatoren van RGLVC, 
leiders/trainers en ter gebruik voor voetbal gerelateerde doeleinden/verenigingsactiviteiten. 
Persoonsgegevens zijn tevens in te zien in de bestuurskamer van RGLVC. Voor meer inhoudelijke informatie 
wordt verwezen naar het privacybeleid op de website van RGLVC. 

 
3) Wanneer u taken uitvoert voor, en betrokken bent bij de organisatie van RGLVC (betaald of onbetaald) gaat u 

door middel van dit toestemmingsformulier akkoord met de geheimhoudingsplicht, voortkomend uit het AVG. 
Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, werknemers en andere relaties van 
RGLVC waar men kennis van genomen heeft of toegang toe heeft. Ondergetekende verplicht zich vertrouwelijk 
met persoonsgegevens om te gaan. Het is verboden om gedurende de betrokkenheid bij RGLVC en ook na 
afloop informatie direct of indirect, in welke vorm ook, te delen met derden. 

 
4) Wanneer u taken uitvoert voor, en betrokken bent bij de organisatie van RGLVC (betaald of onbetaald) gaat u 

ermee akkoord dat uw contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) en foto kunnen worden 
gepubliceerd op de onder 1) genoemde kanalen. Dit ter informatievoorziening aan onze leden. 

 
Ik mag mijn toestemming op elk moment schriftelijk bij het bestuur intrekken. 
 
Naam lid:   _______________________________________________ 
 
Geboortedatum:   _______________________________________________ 
 
Datum ondertekening:  _______________________________________________ 
 
 
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: _______________________________________________ 
 
 
Indien u vragen heeft over deze toestemmingsverklaring, de AVG en/of het privacybeleid kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. 


