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AANMELDING ALS LID TTV HEKSENBERG HEERLEN   

Toestemmingsverklaring voor het gebruik van Persoonsgegevens en 
beeldmateriaal in samenhang met het intreden in de vereniging TTV Heksenberg. 
 
Hierbij meld ik mij aan voor een lidmaatschap bij de sportvereniging TTV Heksenberg. 
De volgende informatie is nodig voor de doorvoering van het lidmaatschap: 
 
Verplichte informatie 

U kunt alle verdere informatie van onze website halen of  

contact opnemen met Marcel Gerarts 06 - 29 306 987.  

 

Jeugdlid tot 18 jaar     contributie € 11,00            

Seniorlid                     contributie € 12,00 

Seniorlid (woensdagochtend)    contributie € 14,00 (incl. koffie/thee) 
 

Ingangsdatum:  
 

 
 

Naam:                                      Voorletters:  
 

                              

 

Roepnaam:                                                                            Man      Vrouw     Anders     
  

                  

                           

Geboortedatum: 
 

  -   -     

 

Adres:                         Huisnr: 
 

                              

 

Postcode:                          Woonplaats: 
 

                              

 

Telefoonnummer: 
 

             

 

E-mailadres: 
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Betaling: 

 
Geef hieronder aan op welke wijze u wilt betalen: 
         
       Automatisch per maand op rekening  IBAN:  NL90 RABO 0109 3130 70 
                                                                                         t.n.v.  TTV Heksenberg 
                                                                                                         Landgraaf 

Let op: Deze automatische betaling moet u zelf regelen. 

 

       Per halfjaar met vooruitbetaling na bericht penningmeester 

 

Met mijn handtekening erken ik de statuten en regelgeving van de vereniging. 

Datum:                                                 Plaats: 

 

  -   -                   

 

 

Handtekening: 

 

 

 
Bij een jeugdlid ondertekening door ouder of voogd  
 

 

 

Naam:   …………………………………….  

Dit formulier afgeven op de vereniging 

Bestemd voor: Marcel Gerarts 

Let op:  

Het inschrijfgeld van € 5,00 moet worden 

overgemaakt op rekening: 

NL90 RABO 0109 3130 70 

t.n.v. TTV Heksenberg Heerlen 

 
 
Toestemming voor de openbaring van persoonsbeelden 
 
Ik geef toestemming dat er foto’s en video’s van mijn persoon bij evenementen en ter presentatie 
van de teams gemaakt en in de volgende media openbaar gemaakt mogen worden: 
 
        Website van de vereniging, Clubblad, Social Media, Krant, Youtube. 
 
 
Ik ben er op gewezen, dat de foto’s en video’s met mijn persoon bij de plaatsing op internet of op 
social media wereldwijd oproepbaar zijn. Het gebruik door derden kan hierbij niet uitgesloten 
worden. Zolang de toestemming niet teruggeroepen wordt, is de duur ervan oneindig.  
 
De  toestemming kan met werking voor de toekomst ingetrokken worden. De intrekking van de 
toestemming moet in tekstvorm (per brief of mail) aan de vereniging kenbaar gemaakt worden. 
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Een volledige verwijdering van de geopenbaarde foto’s en video’s op het internet kan door de 
vereniging TTV Heksenberg niet zeker geste ld worden, daar bijvoorbeeld andere websites de 
foto’s en video’s gekopieerd of veranderd kunnen hebben. De vereniging TTV Heksenberg kan 
niet aansprakelijk gesteld worden voor elk type/vorm van gebruik door derden zoals bijvoorbeeld 
voor het downloaden van foto’s en video’s en het aansluitende gebruik en/of verandering. 
 
Ik ben er verder op gewezen, dat ondanks mijn intrekking, foto’s en video’s van mijn persoon in 
het kader van deelname aan openbare evenementen van de vereniging vervaardigd en in het kader van 
openbare relatie geopenbaard mogen worden. 
 

 
 
 
Bij minderjarigen 
 
Bij minderjarigen is naast de toestemming van de minderjarigen ook toestemming van de 
wettelijke vertegenwoordiger nodig. Ik heb de toestemmingsverklaring over de openbaring van 
persoonlijke beelden en video opnames ter kennis genomen en ben het met de openbaring eens. 
 

 
 

Terugroep is te richten aan:  
Secretariaat TTV Heksenberg, Elfershof 32, 6412BT Heerlen of secretaris@ttvheerlen.nl. 

 

 

 

 

 


