
Inschrijfformulier  
Je bent van harte welkom bij VC Voerendaal. In het kader van de nieuwe AVG wet verklaart VC Voerendaal dat de persoonlijke gegevens 

van onze leden niet verstrekt worden aan derden voor marketing of reclame of ander soort doeleinden. 

Indien je competitie gaat spelen zijn we verplicht de gegevens wel door te geven aan de Nederlandse Volleybalbond. De bond reikt 

spelerspassen uit waarop vermeld staat je naam, geboortedatum,  M of V, relatienummer van de Nevobo en de spelerspas is voorzien van 

een pasfoto. Deze spelerspas wordt bij elke wedstrijd door de scheidsrechter gecontroleerd en dient tevens om spelers in te delen in de 

leeftijdsgroepen. Wanneer je spelend lid wordt moet je een digitale pasfoto insturen naar: secretariaat@vcvoerendaal.nl. 

Gegevens nieuw lid 

Achternaam:_________________________________________ Voorletters:____________________________________ 

Adres:_______________________________________________Roepnaam:_____________________________________ 

Postcode;____________________________________________Woonplaats:____________________________________ 

Telefoonnumer:_______________________________________Geslacht:   man       vrouw 

Geboortedatum:______________________________________Nevobo *  relatienummer:__________________________ 

E-mailadres:___________________________________________ * Als je eerder lid bent geweest van een volleybalvereniging en je heb de 

spelerspas nog in je bezit dan kun je hier het relatienummer van de Nevobo  invullen. 

          Wil lid worden van:                 Senioren                     Recreanten                     Jeugd/Mini’s                    Volleybalspeeltuin 

Ondergetekende verklaart dat de bovengenoemde gegevens naar waarheid zijn ingevuld en hij/zij op de hoogte is van de voorwaarden die 

zijn verbonden aan het lidmaatschap en van het huishoudelijk reglement van VC Voerendaal. Tevens verleent hij/zij toestemming om de 

bijgeleverde pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de Nevobo spelerspas.  

Plaats:________________________________________________ Datum:_______________________________ 

Handtekening nieuw lid                                                                             Handtekening ouders of voogd indien jonger dan 18 jaar 

________________________________ _____________________   ____________________________________________ 

SEPA Machtiging:                                                                                                               
(de ledenvergadering heeft toegestemd dat de contributie verplicht geïnd wordt middels  automatische incasso) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Volleybal Club Voerendaal met incassant ID 

NL07ZZZ401862570000 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het verschuldigde 

contributiebedrag te innen, dit conform de factuur die u ontvangt van Volleybal Club Voerendaal. 

Te naam stelling van de rekening:____________________________________ 

Iban nummer:_________________________________ 

Woonplaats:______________________________________________________ Handtekening.___________________ 

Gegevens ouders (indien jonger dan 18 jaar, ouder 2 is alleen nodig indien zij apart geïnformeerd willen worden) 

Naam ouder 1:__________________________________________________Naam ouder 2:___________________________________  

Mobiel nummer:_________________________________________________Mobiel nummer:_________________________________ 

E-mailadres:_____________________________________________________E-mail adres:_____________________________________ 

Geeft toestemming voor het plaatsen van (profiel)foto´s op onze website www.vcvoerendaal.nl      JA /  NEE 

Moeten we nog meer weten, zoja,___________________________________________________________________________________ 
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