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Geachte heer/mevrouw,
U hoeft voortaan geen pasfoto meer in te leveren bij uw vereniging!
In samenwerking met NOC*NSF heeft de Nederlandse Volleybal Bond een Digitale Pasfoto Service ontwikkeld.
Deze service maakt het voor u eenvoudig om een kwalitatief goede pasfoto digitaal naar de NeVoBo te laten
sturen, zonder dat u daar iets voor betaalt.
Om dit mogelijk te maken is NOC*NSF met drie grote fotoketens - Fotoplus BV, United Holding B.V. en Info
Europa Foto - een uniek samenwerkingsverband aangegaan. Inmiddels bieden 550 fotovakzaken door heel
Nederland de Digitale Pasfoto Service aan. Andere sportbonden maken ook al gebruik van deze service.
Wat moet u doen?
U dient uiterlijk 30 juni 2009 een digitale pasfoto in te leveren. U kunt terecht bij één van de 550 deelnemende
fotovakzaken om een pasfoto te laten maken en deze gratis te laten doorsturen naar de bond. Uw foto zal dan
op de volgende licentie worden geplaatst.
Hoe werkt het?
U laat een pasfoto maken bij een deelnemende fotowinkel bij u in de buurt. De vakfotograaf zorgt er vervolgens
voor dat een digitale versie van de foto (kosteloos) naar de bond wordt gestuurd. De enige voorwaarde is dus
dat u uw nieuwe pasfoto via een aangesloten fotovakzaak laat opsturen. Alleen zij kunnen de afwikkeling op de
juiste manier voor u verzorgen.
Een fotovakzaak bij u in de buurt kunt u op een eenvoudige manier zoeken op www.digitalepasfoto.nl.
Nadat u de pasfoto heeft laten maken, zal de fotograaf samen met u een aantal gegevens invoeren: naam,
adres, geboortedatum, relatiecode en e-mailadres. Vergeet u dus niet een identiteitsbewijs en uw relatiecode (=
ledenpas) mee te nemen! De gegevens worden gebruikt om uw foto bij de NeVoBo aan uw
lidmaatschapsgegevens te koppelen. Mochten er gegevens niet kloppen, dan krijgt u hierover een e-mailbericht.
U kunt dan via een link in de mail de gegevens zelf aanpassen.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om ervoor te zorgen dat uw pasfotoverzending op de juiste manier
kan worden afgehandeld. U hoeft dus niet bang te zijn dat de fotovakzaak uw e-mailadres op enige andere
wijze zal gebruiken.
Voor wie geldt deze service?
Alle NeVoBo-seniorenleden (speler, coach, scheidsrechter, trainer, officials en medewerkers van de NeVoBo)
dienen hun licentie voor het seizoen 2009-2010 te voorzien van een digitale pasfoto. Deze moet uiterlijk 30 juni
2009 ingeleverd zijn. Voor de jeugdleden onderzoeken de NeVoBo en NOC*NSF of we schoolfoto's ook digitaal
kunnen gebruiken. Deze jeugdleden mogen uiteraard al wel gebruik maken van de Digitale Pasfoto Service.
Zoals gezegd is het digitaal doorsturen gratis. U betaalt uiteraard wel voor de vier pasfoto’s die u mee naar huis
neemt. De prijs van een set pasfoto’s kan per fotovakzaak verschillen.
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Op www.digitalepasfoto.nl kunt u nalezen wat u precies moet meenemen naar de fotovakzaak. Daarnaast vindt
u op deze site de meest gestelde vragen, een zoekmogelijkheid om de dichtstbijzijnde fotovakzaak te vinden en
andere informatie.
Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Volleybal Bond
Henk Steeghs
Projectleider Digitale Pasfoto Service
E-mail: steeghs@nevobo.nl

