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Beste leden, 

Langs deze weg verstrekken wij u 2 belangrijke documenten, namelijk:   

 

Een toestemmingsverklaring (bijlage 1). 

Deze is nodig in verband met de privacywetgeving. 

Elk RKDSV-lid moet één exemplaar tekenen en inleveren. 

 

Invullijst vrijwilligerswerk (bijlage 2). 

De meeste van u weten, dat de organisatie van RKDSV staat als een huis. 

Ondanks dat we nu al 200-250 vrijwilligers hebben die wekelijks grote en/of 

kleine taken uitvoeren, komen we op diverse fronten nog mensen tekort. 

We werken onder het motto, vele handen maken licht werk. 

Dus, als je nog niet actief bent, doe mee en geef je op. 

Per gezin minimaal één exemplaar invullen en inleveren. 

 

Wij willen beide documenten ingevuld en ondertekend retour  

vóór 28 september 2018 
 

U kunt deze terugsturen naar:  info@rkdsv.nl,  of inleveren bij: 

Corrie van den hout → Maternusstraat 19 DIESSEN. 

Ad Schepens  → Julianastraat 51 DIESSEN (industrieterrein “Laardal”). 

 

 

Wij rekenen op uw medewerking, 

bestuur RKDSV. 

 

mailto:info@rkdsv.nl
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Bijlage 1: 

Toestemmingsverklaring.  
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms 

ook foto’s en filmpjes van u op onze  website en / of sociale media  plaatsen. Met dit formulier vragen wij 

uw toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik ……………………………………………………………………….  (ondergetekende). 

RKDSV toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website en sociale media. 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto: 

Op de website / sociale media.  

In de kantine. 

Op de website van onze huisfotografen.  

 Mijn naam en telefoonnummer en email adres beschikbaar te stellen zodat andere leden / trainers / 

leiders mij kunnen benaderen. 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 

organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

LET OP: In geval 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: ….…………………………………………… 
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Bijlage 2: 

 Invullijst vrijwilligerswerk. 
per gezin minimaal één formulier invullen. 

 

Lijst a.u.b. invullen in blokletters. 

 
Naam: …………………………..…...….. Adres: ……………………………..……………………..………………….. 

 
(mobiel) nummer: ……………………...…………   Emailadres: …………………………………...…………………. 

 
 

1.  Bent u al als vrijwilliger actief binnen RKDSV?. Nee, ga dan naar punt 3. 

 JA, omschrijving functie: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Wilt u naast deze functie nog iets betekenen voor RKDSV?. Nee, ga dan naar punt 4. 

 JA, hoeveel uur per week en in welke richting: ……………………………………………………………… 

 

3. U bent (nog) niet actie binnen RKDSV. 

 Hoeveel tijd wilt/kunt u vrijmaken:  

 enkele uren per week. 

 enkele uren per maand. 

 enkele uren per seizoen. 

 

 Welke richting ligt u het beste, u mag ook meerder alternatieven invullen. 

 functie in een commissie of bestuur. 

 trainer en/of leider van een team. 

 administratieve richting. 

 commerciële richting. 

 onderhoud van sportpark / materialen. 

 bardiensten. 

 bestuurskamerdiensten. 

 scheidsrechter, welk niveau:  ………………………………….. 

 onderhouden van de website, facebook, twitter. 

 organiseren van een activiteit. 

 niets specifieks, maar wil wel wat betekenen voor de club. 

 

4. Opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bedankt voor het invullen van de lijst, wij vragen alleen nog uw handtekening. 

 

Handtekening:     

 

   …………………………………………………………………………………………………….. 


