
  

  

 FORMULIER AANMELDING LID 

 RIETHOVENS HARMONIECORPS 

 

Formulier inleveren bij: 
secretaris M. Willems – van Gils, Boekweitstraat 10, 5561 AB Riethoven 

 

Achternaam  :…………………………………………Geslacht: m/v  

Voornaam   :……………………………………Voorletters ……… 

Adres   : …………………………………..Postcode………….. 

Woonplaats  : ……………………………………………………......... 

Telefoon   : ……………………………………………………......... 

Geboortedatum  : ……………………………………………………......... 

Datum aanmelding : …………………………………………………………… 

Instrument   : …………………………………………………............ 

Instrument bruikleen : ja/nee…….……………………………………………. 

Huidige opleiding : …………………….……………………………………... 

Gezinslid bij RHC  : ja/ nee……….………………………………………... 

Emailadres   : …….……………………………………………………... 

Handtekening lid (vanaf 12 jaar): ..……………………………………………. 

Handtekening ouders/voogd :……..……………………………………………. 

 

Voor de contributie ontvangen jullie 2 maal per jaar een factuur 

 

--------- AVG – Europese privacywetgeving ---------- 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde 

privacywetgeving geldt. Het Riethovens Harmonie Corps hecht veel waarde 
aan de bescherming van je persoonsgegevens. We hebben een Privacy 

policy opgesteld waarin we heldere en transparante informatie geven over 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Om deze reden vragen we je om 
op de volgende pagina aan te geven voor welke doeleinden we je 

persoonsgegevens mogen gebruiken. 
 

  



Gebruik persoonsgegevens 
o Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens 

voor verenigingsdoeleinden 

o Nee, ik geef geen toestemming voor het gebruik van 

persoonsgegevens voor verenigingsdoeleinden. 

 
Toestemming gebruik foto’s 

Het Riethovens Harmonie Corps is actief op sociale media en onze eigen 
website. Via deze media, zoals Facebook, proberen we te laten zien wat wij 

allemaal doen. Een bericht op Facebook wordt vaak vergezeld van een 
leuke foto, maar het is niet vanzelfsprekend dat iedereen het op prijs stelt 
zichzelf of hun kinderen terug te zien op internet. Leden of ouders van 

jeugdleden kunnen hieronder aangeven of foto’s van hem of haar (of van 
hun kinderen) op Facebook, de website van de vereniging, de nieuwsbrief 

van de vereniging, de Houwmouw of in de Eyckelberg mogen verschijnen. 
Daar houden we dan rekening mee.  

o Ik maak geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op sociale 

media van het Riethovens Harmonie Corps 

o Ik maak wel bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op sociale 

media van het Riethovens Harmonie Corps.  

 

Toestemming gebruik foto’s door derden 
Wanneer wij een optreden verzorgen bij een zustervereniging, of 

bijvoorbeeld meedoen aan een solistenconcours of muziekwedstrijd, is het 
aannemelijk dat die organiserende vereniging ook actief is op sociale 
media en foto’s wil plaatsen op internet. Leden of ouders van jeugdleden 

kunnen hieronder aangeven of foto’s van hem of haar (of van hun 
kinderen) tijdens een optreden bij een zustervereniging of solistenconcours 

of muziekwedstrijd, op sociale media van die organiserende vereniging 
mogen verschijnen. Wij zullen dit dan doorgeven.  

o Ik maak geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op sociale 

media door derden (zustervereniging na optreden of Brabantse Bond 

van Muziekverenigingen of Koninklijke Nederlandse Muziek 

Organisatie) van mijn optreden als lid van het Riethovens Harmonie 

Corps 

o Ik maak wel bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op sociale 

media door derden (zustervereniging na optreden of Brabantse Bond 

van Muziekverenigingen of Koninklijke Nederlandse Muziek 

Organisatie) van mijn optreden als lid van het Riethovens Harmonie 

Corps 

 
 

  
 


