
Sportvereniging Amerongen 
S.V.A. 

Opgericht 4 november 1938 

 

Persoonsgegevens: 
Voornaam + achternaam:........................................................................................................... 

Geslacht:..................................................................................................................................... 

Adres:.......................................................................................................................................... 

Postcode + woonplaats:.............................................................................................................. 

Telefoon:..................................................................................................................................... 

E-mail adres:............................................................................................................................... 

Datum aanmelding:..................................................................................................................... 

Geboortedatum:.......................................................................................................................... 

❏ Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken en op te slaan in het ledenbestand 

Afdeling: 
❏ Turnen 
❏ Judo 
❏ GALM/seniorengym 
❏ Dance 

Korting: 
Bent u ook ingeschreven bij een andere afdeling? 

Zo ja, namelijk:............................................................................................................................ 

Zijn er meerdere gezinsleden lid van S.V.A.? 

Zo ja, aantal:............................................................................................................................... 

Betaling: 
Betaling van de contributie geschiedt uitsluitend via kwartaal via automatische incasso. 
Hiervoor dient u bijgevoegde machtiging volledig in te vullen  

 
 



Sportvereniging Amerongen 
S.V.A. 

Opgericht 4 november 1938 

 

Contributie: 
5 t/m 15 jaar: €39,00 
15+ jaar: €48,00 
Inschrijfgeld: €7,50 (eenmalig) 

Machtiging: 
Achternaam + voorletters:.......................................................................................................... 
Adres:......................................................................................................................................... 
Postcode + woonplaats:............................................................................................................. 
IBAN-nummer:............................................................................................................................ 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SPORTVERENIGING 
AMERONGEN om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven wegens contributie 
 
Datum:......................................... Handtekening:......................................... 

 
 

5 t/m 15 jaar: €40,-
15+ jaar:  €50,-
Inschrijfgeld: €7,50 (eenmalig)

5 t/m 15 jaar: €40,-
15+ jaar:  €50,-
Inschrijfgeld: €7,50 (eenmalig)

5 t/m 15 jaar:   €40,-
15+ jaar:          €50,-
Inschrijfgeld:    €7,50 (eenmalig)



Sportvereniging Amerongen 
S.V.A. 

Opgericht 4 november 1938 

 

Betreft: Toestemming publicatie foto’s en video’s Amerongen 

Beste ouder/verzorger, 

Bij onze vereniging laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames 
worden gemaakt tijdens verschillende activiteiten, bijvoorbeeld tijdens de lessen en 
wedstrijden. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms video’s) te zien zijn. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 
kinderen schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te 
vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat 
u niet wilt dat foto’s en video’s van uw kind op internet verschijnen.  

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van 
uw zoon/dochter. Wilt u deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar de 
eerstvolgende les. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in 
onze opdracht worden gemaakt. 

Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De vereniging heeft 
daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het 
plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere 
kinderen soms zelf een keuze willen maken om foto’s en video’s te gebruiken. Als u uw 
keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet 
mag. 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een 
later moment alsnog toestemming  geven. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Met sportieve groet, 
Sportvereniging Amerongen (SVA) 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van --------------------------------------- 
Dat foto’s en video’s door Sportvereniging Amerongen gebruikt mogen worden*: 
❏ Promotiemateriaal voor de afdeling (krant, flyers, etc) 
❏ Op de website van de vereniging 
❏ Op sociale-media account van de vereniging (Facebook) 

*aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
Naam ouder/verzorger: --------------------------------------------------- 
 
Datum en handtekening: ---------------------------------------------------- 

 


