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VALTO 

m 
 
 
 
Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van VALTO? Vul dan je gegevens in op het 
inschrijfformulier.  
 
Jouw gegevens 
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van VALTO. 
Verderop kun je eventueel aanvullende contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) invullen. 
 

Voornaam*:  Voorletters*:  

    

Tussenvoegsel:  Achternaam*:  

    

Adres*:  Postcode*:  

    

Woonplaats*:  Land:  

    

Telefoon:    

    

Mobiel:  Gegevens 
verbergen? Ja / Nee** 

    

E-mailadres*:    

    

Geslacht: Man / Vrouw** Geboortedatum*:  
 
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    
** Doorhalen wat niet van toepassing is; wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de 
ledenlijst van de Valto mag gebruiken. Alleen personen binnen Valto die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de 
penningmeester, het leidingteam en de ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens. 
 

Privacy Policy voor akkoord gelezen 
 
 
 

Zie het vervolg op de volgende pagina… 
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Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1 
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s). 
 

Naam:  Telefoon:  

    

E-mailadres:    

 
Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2 
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s). 
 

Naam:  Telefoon:  

    

E-mailadres:    

 
Betalingsgegevens 
Om je persoonlijke incassomachtiging voor de contributie in orde te maken, hebben we je 
rekeningnummer nodig. Pas als je daadwerkelijk lid wordt zullen we overgaan tot incasso van de 
contributie.  
 

IBAN-nummer*:                   

    

Ten name van:  Handtekening: 

    

   

Beeldmateriaal 
Via onze website, media en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de 
activiteiten van Valto. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.  
 

 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik/ mijn kind mogelijk te 
zien ben/is. 

 
Tot slot 
Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder. 
 

 
 

 
Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij VALTO! 
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie, 
<Christien van der Wal>, <0575-546820>, <penningmeester@valto-eefde.nl>.  
 
 
Je gegevens worden door Valto met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we 
in Digimembers, de administratieve applicatie van KNGU Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op 
http://www.kngu.nl/bondsinformatie/privacy vind je het Privacy Statement van KNGU Nederland. Op de https/www.valto-eefde.nl vind je het 
Privacy Statement van Valto. 


