
 
 

  
 Geheimhoudingsverklaring vrijwilligers  
  

  

Hiermee verklaar ik dat ik als vrijwilliger werkzaam ben bij HV Tremeg en dat ik verplicht ben 

geheimhouding in acht te nemen. Het gaat hierbij om geheimhouding van informatie over de 
organisatie en persoonsgegevens van leden waarvan ik als vrijwilliger het vertrouwelijke karakter ken 
of redelijkerwijs kan vermoeden.   
  
Bij overtreding van dit beding tijdens de duur van deze overeenkomst is de organisatie gerechtigd 
deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Daarnaast heeft de organisatie het recht 
om van mij volledige schadevergoeding te vorderen.   
  

  

  

  

Plaats:  
  

  

Datum:   
  

  

Naam vrijwilliger:        Handtekening:  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jouw persoonsgegevens worden vastgelegd binnen onze ledenadministratie. Daarnaast kunnen we 

deze ook gebruiken voor informatie op de website van HV Tremeg. Dit kan alleen indien je hiervoor 

toestemming geeft.  

Op de site van HV Tremeg kunnen foto’s geplaatst worden. Ook worden op door HV Tremeg 

georganiseerde evenementen foto’s gemaakt die op de social media geplaatst kunnen worden of in 

de krant. Geef hieronder aan of je daarmee akkoord gaat.  

1) HV Tremeg heeft toestemming om de naam van onderstaande vrijwilliger middels email rond te 

sturen onder leden  

Ja / Nee  

2) HV Tremeg heeft toestemming voor het plaatsen van foto’s op de site, op social media en in de 

krant waar onderstaand vrijwilliger op staat  

Ja / Nee  

Voor diverse teams worden whatsapp-groepen aangemaakt, om snel binnen het team te kunnen 

communiceren.  

3) Ik ga akkoord dat mijn mobiele telefoonnummer gebruikt wordt t.b.v. whatsapp-groepen.  

Ja / Nee  

4) Ik ga akkoord dat het mobiele telefoonnummer van mijn kind (jonger dan 18 jaar) gebruikt 

wordt t.b.v. whatsapp-groepen.  

Ja / Nee / Niet van toepassing  

Als je commissielid van HV Tremeg bent kan ook je naam vermeld worden op de website als lid van 

een bepaalde commissie.  

5) Ik ga akkoord met vermelding van mijn naam als commissielid op de website van HV Tremeg.        

Ja / Nee / Niet van toepassing  

  

Naam (vrijwilliger):                     Handtekening (vrijwilliger):  

Datum:  

Woonplaats:  

 

(indien vrijwilliger jonger dan 18 jaar dient de ouder/voogd hieronder te ondertekenen)  

Naam (ouder/voogd):                                          Handtekening: (ouder/voogd):  


