Aanmeldingsformulier Stichting Jeugdwerk Meers
Persoonlijke gegevens
Naam

:

Adres

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer (WhatsAppgroep)

:

Eventueel 2e telefoonnummer

:

E‐mailadres

:

Geboortedatum

:

Groep (op school)

:

Bijzonderheden

:

Dit aanmeldingsformulier dient ondertekend te worden door minimaal één ouder/verzorger.
Met deze handtekening verklaart deze ouder/verzorger bekend te zijn met ons huishoudelijk
reglement (zie website www.jeugdwerkmeers.nl) en verklaart kennis te hebben genomen van
onze privacyverklaring en gaat hier mee akkoord.
Naam ouder/Verzorger :

Handtekening Ouder/Verzorger :

………………………………………………………………………………
Dit formulier volledig invullen (ook de achterkant) en inleveren vóór 31 augustus op ons
postadres, Kloosterstraat 17, 6181 NJ Meers

E info@jeugdwerkmeers.nl

I www.jeugdwerkmeers.nl

B NL33 RAB0 0114.1044.41

Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal
Bij Stichting Jeugdwerk Meers laten wij met foto’s en video’s zien waar wij mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens een
reguliere hobbyavond of tijdens gezamenlijke activiteiten zoals bijvoorbeeld een speurtocht,
carnavalsavond, kampweekend etc.
Ook u of uw kind(eren) kunnen op deze foto’s (of video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we
zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor personen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van personen.
Toch is het noodzakelijk om toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van
uw kinderen. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kinderen op het internet
verschijnen. Met deze brief vragen we daarom toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal. Het recht op afbeelding is een recht waarbij voor elke menselijke afbeelding,
maar ook het gebruik van die afbeelding toestemming vereist is van de afgebeelde persoon.
Hierbij verklaart ondergetekende, dat foto’s en video’s gemaakt door Stichting Jeugdwerk
Meers gebruikt mogen worden voor:

o

sociale‐media (Facebook)

o

foto‐ of filmavond voor leden

o

PR doeleinden van Stichting Jeugdwerk Meers (posters etc.)

Hierbij verklaart ondergetekende:

o

géén toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s en video’s gemaakt door Stichting
Jeugdwerk Meers

Datum: ..............................................................................
Naam lid: .............................................................................
Handtekening ouder/verzorger:

E info@jeugdwerkmeers.nl

I www.jeugdwerkmeers.nl

B NL33 RAB0 0114.1044.41

