
Toestemming gebruik beeldmateriaal en persoonsgegevens. 

Is deze tijd van digitalisering is het zelf kunnen beslissen over jouw privacy erg belangrijker. 
Om lid te kunnen zijn van Kidang is het echter noodzakelijk dat wij enkele persoonsgegevens 
van je hebben. Dit zijn vrij algemene persoonsgegevens zoals je naam, adres, 
geboortedatum, e-mailadres en bankgegevens. Deze gegevens zijn nodig om je te kunnen 
indelen in een team, aanmelden bij de volleybalbond (Nevobo) en om je te kunnen 
informeren over Kidang en algemene volleybalzaken. Hiervoor hebben wij wel jouw 
toestemming nodig. 
Het werven van leden is voor een vereniging belangrijk om te kunnen blijven bestaan. Kidang 
maakt daarvoor gebruik van verschillende pr-mogelijkheden (website, Instagram, Facebook, 
kranten). Vaak bestaat dit uit een stuk tekst met een foto of filmpje. Op de website van 
Kidang plaatsen we wedstrijdverslagen en foto’s van teams, zodat we onze leden en andere 
geïnteresseerden kunnen informeren over de vereniging. Voor het maken en verwerken van 
beeldmateriaal hebben we ook jouw toestemming nodig. 

Geef op onderstaand overzicht aan waar je wel toestemming voor geeft. Voor kinderen tot 
16 jaar moet een ouder dit invullen.  

Let op: je kunt je toestemming altijd weer terugtrekken. Doe dit door middel van een mail te 
sturen aan ledenadministratie@kidang.nl  

___________________________________________________________________________ 

Ik geef volleybalvereniging Kidang wel toestemming om 

o mijn naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en bankgegevens te verwerken in
hun administratie en te delen met derden wanneer nodig voor het lidmaatschap bij
Kidang.

o beeldmateriaal van mij te maken en verwerken op (openbare) mediakanalen met pr-
doeleinden voor Kidang. Ik vind het geen probleem als hierbij mij volledige naam
vermeld wordt.

o beeldmateriaal van mij te maken en verwerken om te plaatsen bij de teamfoto’s op
de website van Kidang. Ik vind het geen probleem als hierbij mij volledige naam
vermeld wordt.

Naam lid: 
Bij lid tot 16 jaar is dit formulier ingevuld door: 
Datum:  
Handtekening: 
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