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VERLENEN VAN TOESTEMMING FOTO‘S EN VIDEO’S
Aan leden, ouder/verzorger van jeugdleden,
Op onze flyers, website en social media platformen laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens trainingen, wedstrijden
en/of verenigingsactiviteiten.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade
kunnen ondervinden. Bij de foto’s en video’s plaatsen wij meestal geen namen van de leden. Indien het
plaatsen van een naam van belang is, plaatsen we uitsluitend de voornaam/roepnaam.
Toch vinden we het belangrijk uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uzelf of uw
zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat uzelf of uw kind op een flyer staat of op het internet
verschijnt.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere leden, ouders/verzorgers of bezoekers foto’s maken tijdens wedstrijden en/of
verenigingsactiviteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze personen
ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Voor u als ouder verzoeken wij om bovenstaande met uw zoon of dochter te bespreken, voor u uw
toestemming geeft. We merken dat jeugdleden 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. Indien
er beeldmateriaal voor een ander doel wordt gebruikt zullen we van te voren contact met u opnemen. U mag
natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook kunt op een later tijdstip alsnog uw
toestemming geven.
Met deze brief vragen wij daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u, of uw
zoon/dochter. Wilt u deze brief of antwoordstrook na ondertekening inleveren bij de secretaris?

Hierbij verklaart ondergetekende dat verenigingslid
foto’s en video’s door de Korfbalvereniging Leeuwarden gebruikt mogen worden:
o In brochures, flyers, posters en krant
o Op de website van de vereniging
o In de (digitale) nieuwsbrief
o Op sociale-media accounts van de vereniging (twitter, facebook)
o Het plaatsen van voornaam/roepnaam van betrokkene bij foto’s en video’s
* aankruisen wat van toepassing is
naam lid of ouder/verzorger van lid: ………………………………………………………………………..
Datum en plaats: ……………………………………………………………………………………………………….
Handtekening lid (ouders/verzorger van jeugdlid)

(naam lid)

WEL

NIET
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AANMELDINGSFORMULIER
Voorletters en achternaam
Voornaam
Volledig adres
Woonplaats
Telefoon en 06 nummer
E-mail adres
Ingangsdatum

: ........................................
Geslacht: m/v
: ........................................
Geb. datum ..............................
: .........................................
Postcode :.............…………………
: ..................................................................................................
: .........................................06-....................................……………..
: ..................................................................................................
: ................................als: spelend lid/recreant/g-korfbal/kangoeroe
club/donateur/overig lid/vriend vd KVL
Heeft al eerder gekorfbald : ja/nee. Zo ja, bij welke vereniging?
:...........................................
Handtekening
:...........................................
bij minderjarigen handtekening ouder/verzorger
_____________________________________________________________________________
Aan- en afmeldingen alsmede wijzigingen moeten schriftelijk of via email bij het secretariaat worden
ingeleverd. Afmelden dient te gebeuren voor 1 mei van ieder jaar. Conform de statuten dient u bij
een te late of een tussentijdse opzegging van het lidmaatschap contributie te betalen tot het einde
van het seizoen (t/m 30 juni), tenzij het bestuur anders besluit.
Contributie tarieven per 1 januari 2020
Leden vanaf 18 jaar
: € 25,40 p/maand *
Leden van 15 tot 18 jaar
: € 16.08 p/maand *
Leden van 11 tot 15 jaar
: € 15.48 p/maand *
Leden van 8 tot 11 jaar
: € 15.18 p/maand *
Leden tot 8 jaar
: € 10.23 p/maand *
Studenten
: € 10,00 p/maand
G-korfbal
: € 12,50 p/maand *
Recreanten
: € 20.74 p/maand
Kangoeroe club leden
: € 50,00 per jaar
Overig Lid
: € 65.85 per jaar
Donateurs (minimum per jaar)
: € 46.07 per jaar
Vriend van KVL
: € 50,00 per jaar
Kledinggeld
: € 25,00 per jaar *
* contributie is inclusief bondscontributie en kledingbijdrage
Contributierekening KV Leeuwarden

: NL87INGB0003662920

Voor het automatisch innen van uw contributie kunt u de Korfbalvereniging Leeuwarden machtigen
om de contributie maandelijks van uw rekening af te schrijven. U vult hieronder uw
bank/gironummer in en zet hierbij uw handtekening.
Bank/gironummer

………………………………………………………………..

Handtekening

…………………………………………………………………

U kunt dit formulier sturen naar Kv Leeuwarden, Keimpemastins 20, 8925 JR, Leeuwarden. Voor de
KNKV hebben wij tevens een digitale pasfoto nodig. U kunt deze digitale foto sturen naar
secretaris@kvleeuwarden.nl Voor meer informatie zie onze website www.kvleeuwarden.nl

