
 

 

     Aanmeldingsformulier lidmaatschap Golfclub De Schoot 

 

Naam   M / V 

Meisjesnaam   

Voorletters/Roepnaam                                               / 

Geboortedatum / Geb.plaats                                                / 

Studerend  JA / NEE 

Adres  

Postcode   

Woonplaats   

E-mailadres   

Telefoonnummer vast   

Telefoonnummer mobiel   

Bankrekeningnummer (IBAN) 
t.b.v. automatische incasso  

GVB Nummer   

Exact Handicap   

Huidige home course   

Gewenste home course  
Eventuele vragen/opmerkingen 
 
   

Akkoord Golf & Country Club 
 
Akkoord bestuur Golfclub 
    

Indien u dit wenst kunnen wij een 
foto van u opnemen bij uw 
gegevens in e-golf4u 
 
 
 
 
 
 

foto kan ook digitaal aangeleverd  
worden via info@golfclubdeschoot.nl 
 

De Privacy Policy van Golfclub De Schoot vindt u op onze website: www.golfclubdeschoot.nl 

 

 

 
 
 
 
Ruimte voor pasfoto 



 

 

 

Toestemmingsverklaring  
 

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 en andere social media 

plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik …………………………………………….. (verder: ondergetekende) Golfclub “De Schoot”  

(verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

Internet  

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet en andere social media. 

 Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij 

mij kunnen benaderen voor aanbiedingen 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in E-Golf4u 

 Mijn naam, e-mail en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen 

zodat andere leden 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: 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….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


