
Warnsveldse Sport Vereniging W.S.V. 
Penningmeester: J. Kramer-Goorman, tel. 06-38409087, ledenadministratie@wsv-warnsveld.nl 
Website WSV: www.wsv-warnsveld.nl 
 

 

AANMELDING NIEUW LID 
 

GEGEVENS NIEUW LID: 

 

 
Achternaam: …………………………………………………………………………………………..….  
 
Voorletters: ……………….  Roepnaam: ………….……………………………………. 

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

Postcode: …………………….     Woonplaats: ………………………………......……………………     
 
Geboortedatum: …………………..….. 

 
Telefoon thuis: ……………….………………… Telefoon mobiel: …………………….…………..  
 

Geslacht:  Vrouw / Man  *) doorhalen wat niet van toepassing is 
 
E-mail adres:  …………………………………………………………………………………………….               

 
Bijzonderheden van u / uw kind waar de leiding rekening mee moet houden 
 

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

 

 
GEGEVENS REKENINGHOUDER: 

 
Achternaam: ……………………………………………………………………………………………..  

 
Voorletters: ……………….   
 

Adres: …………………………………………………………………. Postcode: ……………………. 
 
Woonplaats: ………………………………………………………….. Telefoon: …………………….. 

 
 
IBAN-nummer  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Machtiging: 
Ondergetekende, houder van bovenvermelde rekening, verleent hierbij tot wederopzegging, machtiging aan de 
penningmeester van Warnsveldse Sport Vereniging W.S.V. om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven 
wegens contributieverplichtingen bestaande uit reguliere contributie (per kwartaal te weten per 1 januari, 1 april, 1 juli 
en 1 oktober) en bondscontributie KNGU ( de eerste keer naar rato bij de eerste incassoronde van de reguliere 
contributie en daarna 1x per jaar in februari), conform de bedragen en voorwaarden die vermeld staan op de website 
(www.wsv-warnsveld.nl). 

 
Plaats: …………………………………..  Datum: ………………………………… 
 
Handtekening: ………………………………………………………………………………. 
 

 
IN TE VULLEN DOOR DE LEIDING: 
 
Les ……………………….……..… op ………….…………… dag van ....…… uur tot ……….… uur. 
 
Ingangsdatum lidmaatschap: ..................................................... Paraaf leiding: …………………… 

 



 

Beste ouder/verzorger/lid, 
 

Wij merken, dat het in deze tijd van social media erg lastig is om een goed beleid te voeren met betrekking 
tot het maken van foto's en f ilmopnames. Wij zijn ons bewust van de positieve kant, maar ook van 

mogelijke gevaren door misbruik. 
 

Om openheid en duidelijkheid te creëren verzoeken wij u vriendelijk om hieronder bij alle drie de opties uw 

keuze aan te geven.  
Indien er geen keuze wordt aangegeven, gaan wij uit van uw toestemming.  
 

Afspraak met onze leiding is, dat er tijdens de reguliere/selectietrainingen geen foto's en f ilmopnames 
gemaakt mogen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders/verzorgers/ volwassen leden en dat 
deze niet verder verspreid mogen worden. 

 

*Graag doorhalen wat niet van toepassing is: 
 
1. FOTO/FILM MET CAMERA/MOBIEL VAN DE LEIDING: 

Deze foto's en f ilmopnames zijn voor gebruik in de les (wat gaat er go ed, waar kan het beter, 
trainingsdoeleinden). 
De leiding draagt er zorg voor dat de gemaakte opnames aan het eind van de les van zijn/haar opname- 

apparaat is verwijderd. 
Deze beelden mogen alleen in de WSV lesappgroepen gedeeld te worden, maar zijn niet v oor publicatie op 
websites en/of  delen via social media.  
 

Hierbij geef  ik wel – geen* toestemming aan leiding om foto's en f ilmopnames te maken van mijn 
kind/mijzelf . 
 

2. FOTO/FILM MET CAMERA/MOBIEL VAN LID ZELF: 
Deze foto's en f ilmopnames zijn voor gebruik in de les, maar mogen gedeeld worden in de WSV 
lesappgroepen. 

Publicatie op websites en/of  delen via social media is niet toegestaan!  
 

Hierbij geef  ik wel - geen* toestemming om van mijn kind/mijzelf  met een eigen (door kind/mijzelf ) 

meegebracht opname apparaat (mobiel/camera o.i.d.) opnames te laten maken door leiding/groepsleden.  
 
3. PUBLIEKELIJK TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN: 

(o.a. Dance Rhythm, Uitvoering, demonstraties, wedstrijden, workshops, kijklessen) 
Deze beelden kunnen worden gebruikt voor onze website, onze Facebookpagina en in persberichten. Doel 
van deze opnames is presentatie en promotie van de vereniging.  

Bij het niet afgeven van toestemming kan het zijn dat deelname aan een openbaar evenement niet 
mogelijk is. 
 

Hierbij geef  ik wel – geen* toestemming om foto's en f ilmopnames te maken van mijn kind/mijzelf .  
 
Wij hopen met het vastleggen van deze opties duidelijkheid en een stuk bewustwording te creëren bij 

leden, leiding en andere belanghebbenden over wat er met diverse beelden binnen de vereniging gebeurt. 
We verzoeken u als ouders bij de lessen dan ook geen beeldopnames te maken zonder overleg met 
leiding. 

 
 
Datum: …...................................................................................... ......................... 

 
Naam lid................................................................................................................. 
 

 
 
Handtekening voor akkoord...................................................................................  
 


