
    

                              

                                                         datum: …..-…..-……….    

Geslacht (M/V) …...    Voorletter(s): ……………………..    Tussenvoegsel: ………….……… 
Achternaam:     ………………………………………………..……………………………… 
Voornaam:     ……………………………………..        Geboortedatum: …..-…..-……….. 
Straat:          …………………………………………………….       Nr.: ……………..… 

Postcode:      ……………….   Plaats: …..……………………………………..…………………  

Telefoon:      ………………………………………….           Mobiel: ….............................  
Email adres:    ……………………………………………@...................................                                                                                         

Bent u al eerder lid geweest van LTV R’veer?    JA/NEE                                            In welk jaar voor het laatst: ……..…..  

Bent u ook lid van een andere vereniging?        JA/NEE                                     Bondsnummer:   ……………...... 
Machtiging  
Bij deze verleent ondergetekende een doorlopende machtiging tot wederopzegging aan LTV Raamsdonksveer om jaarlijks 

de contributie, zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering, in het begin van elke kalenderjaar af te schrijven van het 

onderstaande rekeningnummer: 

IBAN:   □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ 
T.N.V.:  ……………………………………………………………………………………... 

TE:        ……………………………………………………………………………………... 
Tevens wordt toestemming gegeven om eenmalig € 15,00 inschrijfgeld af te schrijven van bovengenoemd rekeningnummer 

Op het gebruik en verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is de privacy- policy van toepassing zoals op de website 

van LTV Raamsdonksveer is vastgelegd. Dit betekent dat ondergetekende gevraagd wordt om tevens het bijgevoegde 

toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen.  

Datum ingang machtiging:    Handtekening rekeninghouder: 

 

………………………………………                                 ……………………………………………… 

 

In te vullen door de 

ledenadministratie

Bondsnummer:

………………………………

Bezorgcode:

………………………………

Lidnr.:

………………………………

                              

Dit formulier (volledig ingevuld) en met een originele recente pasfoto  en met volledig ingevuld en 

ondertekend Toestemmingsverklaring opsturen naar of afgeven bij de ledenadministratie. 

!!! Indien u het formulier afgeeft verzoeken wij u niet aan te bellen !!! 

Ledenadministratie 

p/a Julianalaan 14 

4941 JD Raamsdonksveer 

 

e-mail: ledenadministratie@ltv-raamsdonksveer.nl 

website: www.ltv-raamsdonksveer.nl 

  

 

 



LTV Raamsdonksveer        

 
 

Toestemmingsverklaring (onderdeel van inschrijfformulier)  
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms 
ook foto’s en filmpjes van u op onze Website, onze KNLTB.CLUB.App en algemeen geaccepteerde Social 
Media te plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik ……………………………..…………………………………………………. (verder: ondergetekende)  
 
LTV Raamsdonksveer (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Mij via mail te benaderen met tennis gerelateerde berichten, anders dan de toegestane mails door het 

bestuur van de vereniging met officiële berichtgevingen.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze Website, onze KNLTB.CLUB.App en 
algemeen geaccepteerde Social Media, tenzij geplaatst in het kader van wedstrijdverslaggeving. 

 
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 (schriftelijk) intrekken.  
 
Naam (voornaam, achternaam): ……………………………………………………………………………………. 
  
Geboortedatum                           :  ………..-…………-……………….    
 
KNLTB lidmaatschapsnummer  : ………………………………………. 
 
Datum                                            : ……………………………………….. 
  
 
 
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   : …………..……………………………  

 


