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Inschrijfformulier 
 

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen. 
Een volledig ingevuld formulier kunt u inleveren bij Annette Vosters, Boersweg 12, 7136 KK Zieuwent.  
 

Lidnummer: (Wordt door vereniging ingevuld) 

Voorletters: 

Roepnaam: 

Tussenvoegsel: 

Achternaam: 

Straat: 

Huisnummer: 

Postcode en Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Mobiel nummer (ouders / verzorgers bij minderjarige): 

E-mail adres (ouders / verzorgers bij minderjarige): 

Geboortedatum: 
 

Machtiging 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan H.V. Pacelli 
om per kwartaal bedragen van 

Bank-/gironummer: 

af te schrijven wegens contributie. 

Datum: 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Handtekening: 
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Belangrijke mededeling omtrent het AVG 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Deze Europese privacywetgeving heeft ook impact op Pacelli. Daarom vragen wij je aandacht voor 
het volgende:  

Foto’s 
Graag zouden wij vanuit Pacelli door blijven gaan met het maken en publiceren van foto’s als in 
voorgaande seizoenen, dat houdt in:  

1. Van elk team wordt er een teamfoto gemaakt en deze foto wordt op de website geplaatst waarbij 
de namen van de individuele leden vermeld worden.  

2. Af en toe zullen er actiefoto’s gemaakt worden, deze zullen namens Pacelli op sociale media 
geplaats worden waarbij normaliter geen naam vermeld wordt.  

Het zou kunnen dat iemand dit niet wil. Daarvoor hebben wij alle begrip. Zou je dit kenbaar willen 
maken door een mail te sturen naar pacelli@handbal.nl Graag in de mail expliciet melden waar 
bezwaar tegen is. Natuurlijk zal er vertrouwelijk omgegaan worden met de reacties. 
Bovenstaande heeft betrekking op foto’s die namens Pacelli gemaakt worden. Wij hebben geen 
invloed op foto’s die door derden gemaakt worden want, sport blijft natuurlijk een openbare 
aangelegenheid.  

App HandbalNL 
De gegevens van wedstrijden, teams en leden zijn te vinden op de app HandbalNL. Onze leden 
worden daar afgeschermd vermeld. De individuele leden kiezen er zelf voor om eventueel zichtbaar 
vermeld te worden. Sinds de invoering van de AVG mogen jeugdleden onder de 16 jaar die 
zichtbaarheid niet meer zelf aanpassen. Dit zou moeten gebeuren door hun ouders/verzorgers. Hoe 
dit moet is vermeld op: https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149838-
persoonlijke- instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar  

Gebruik mobiele telefoons 
In de Cirkel is een dringende oproep gedaan om mobiele telefoons niet in de kleedkamers te 
gebruiken. Daarbij is vermeld dat het verboden is om foto’s, video’s en ander beeldmateriaal te 
maken in de kleedkamers. Bij deze maken wij gebruik van de gelegenheid om dit nogmaals onder 
de aandacht te brengen.  

 


