
 

Website van de vereniging: http://www.volleybal-dedemsvaart.nl/ 

AANMELDINGSFORMULIER 
 
W e l k o m  a l s  l i d  v a n  o n z e  v e r e n i g i n g ! 

 
Hierbij geef ik mij op als lid van Volleybalvereniging DAC 
Naam:  .................................................................................................................................................  
Adres:  .................................................................................................................................................  
Postcode + woonplaats:  .....................................................................................................................  
Telefoon:  ..............................................................  Mobiel:  ................................................................  
E-mailadres:  .......................................................................................................................................  
Geb. datum:  .........................................................  MAN / VROUW / JONGEN / MEISJE* 
Datum 1e training ..................................................  (1e officiële training, na 3x proeftraining) 
 
Scheidsrechterslicentie: ja / nee*  Trainersdiploma: ja / nee* 
Lid geweest van andere volleybalvereniging: ja / nee* 
Nevobo relatiecode (bij eerder lidmaatschap of bij andere vereniging):  ...........................................  
 
Wenst deel te nemen aan*:  Team/groep:  .......................................................  

o trainingen + competitie 
o alleen trainingen 
o recreatietrainingen 

 
* omcirkelen / invullen wat van toepassing is 

MACHTIGING voor automatische incasso 
Ondergetekende (evt ouder/verzorger):  .............................................................................................  
Adres:  .................................................................................................................................................  
Postcode + woonplaats:  .....................................................................................................................  
Telefoon:  ..............................................................  Mobiel:  ................................................................  
E-mailadres:  .......................................................................................................................................  
machtigt hierbij de penningmeester van Volleybalvereniging DAC  
om van IBANrekeningnummer:  ..........................................................................................................  
per maand bedragen af te schrijven wegens contributie en, indien van toepassing;  
kosten spelerskaart, kledingbijdrage, 
voor : (voornaam nieuw lid) ..................................  geb. datum :  ........................................................  
op rekeningnummer NL50 RABO 0312 9539 41 
t.n.v. Volleybalvereniging DAC - Dedemsvaart. 
 
Van te voren aangekondigde contributiewijzigingen kunnen zonder mijn tussenkomst door de 
penningmeester met de bank worden geregeld. Ik heb het recht om het geïncasseerde bedrag 
terug te boeken voor een termijn van 30 kalenderdagen. 
 
Privacy 
Voor wat betreft de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) en de registratie van leden, 
verwijzen wij u naar ons privacy policy zoals weergegeven op de website: www.volleybal-
dedemsvaart.nl 
 
Met het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord met het privacy beleid en geef ik 
toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website of in social media. 
 
Datum:  ................................................................. Handtekening:  ......................................................  

DIT FORMULIER INLEVEREN bij je trainer of onze ledenadministratie: 
Liane van der Veen  
Jonkerswijk 37 
7701 ZN  Dedemsvaart 
of mailen naar: ledenadministratie@volleybal-dedemsvaart.nl 
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