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Aanmeldingsformulier 2020-2021 Volleybal Club (VC) Volt 

Dit formulier ingevuld en na ondertekening inleveren bij de 
ledenadministratie van VC Volt (Wielweg 9a, 5437 PA 
Beers). 

 Secretariaat@vcvolt.nl 
Ledenadministratie@vcvolt.nl  

www.vcvolt.nl  

Personalia 

Achternaam:   Voorletters:  Roepnaam:  

Geboortedatum:   Adres:  Nr. 

Geslacht:  Man   Vrouw Postcode:  

Tel.nr.  Woonplaats:  

Mobiel.nr.:   E-mail:  

Geeft zich op als: 

 Leeftijdscategorie Niveau Bedrag  Leeftijdscategorie Niveau Bedrag 

 t/m 8 jaar CMV Niveau 1-2-3 € 108  Senioren Promotieklasse € 336 

 9 t/m 12 jaar CMV Niveau 4-5-6 € 204  Senioren 3de Divisie € 358 

 13 t/m 17 jaar A/B/C-jeugd € 260  Senioren 1ste/ 2de Divisie € 408 

 Senioren 1ste t/m 3de klasse € 322  Senioren Recreanten (Nevobo comp.) € 194 

 Senioren 1x Trainen (t/m prom. kl.) € 296  Senioren Recreanten (VRC comp.) € 138 
 

Ik heb gespeeld bij: Diploma's/ Licenties 

Vereniging  Te   In bezit van scheidsrechterlicentie  

Niveau  Wanneer?   In bezit van trainersdiploma  

Nevobo spelerskaart van vorige vereniging? Ja/ Nee   EHBO  

Indien Nee: digitale pasfoto verzorgen (info clubregels en Nevobo)  Overig, namelijk:  

Nevobo bondsnummer:     

Indien je bij je vorige vereniging niet je spelerskaart kunt opvragen, wordt € 5,00 in rekening gebracht voor een duplicaat. 

Activiteiten 

VC Volt is een actieve club en valt en staat met de inzet van haar leden. We kunnen dan ook niet zonder de steun van 
vrijwilligers. Hieronder kun je aangeven voor welke activiteit(en) je het bestuur kunt benaderen: 

 Trainer senior/ jeugd/ mini  Kleding Commissie  Website 

 Coach senior/ jeugd/ mini  Sponsor Commissie  Bar- en kantineteam 

 Bestuursfunctie  Scheidsrechter/ Teller  Technische Commissie 

 Hulp bij evenementen zoals (mini) toernooien/feesten/ e.d.  

 Grote Club Actie: voor deze actie wordt van ouders van mini- en jeugdleden verwacht dat zij, indien gewenst, rijden tijdens de 
verkoop van de loten. Mini- en jeugdleden (< 16 jaar) krijgen een vergoeding van € 0,50 per verkocht lot (bij meer dan 10 
verkochte loten). 

Registratie van je persoonsgegevens 

Om bij een volleybalvereniging te kunnen trainen, wedstrijden spelen en deel te nemen in alle andere activiteiten van de 
vereniging, zullen we persoonsgegevens van je moeten registreren. Bij het administreren van die persoonsgegevens houden we 
ons aan het huishoudelijk reglement van onze vereniging en aan het privacy-beleid. Zie hiervoor onze website. 
Als volleybalvereniging houden we enkele administraties bij, waarin je persoonsgegevens bewaard worden, zoals onder meer: 

- De ledenadministratie, 
- de website waarop we vermelden wie er in welk team speelt. 

Ook geven we je gegevens door aan de Nevobo en of VRC Boxmeer, die deze nodig hebben om bij te houden of je gerechtigd 
bent om in hun competities uit te mogen komen. 
 
Ik geef toestemming voor het vermelden van mijn persoonsgegevens (naam, foto, team, spelersnummer, positie in het veld) op 
de website 

☐ Ja ☐ Nee 

 
Ik geef toestemming dat mijn persoonsgegevens door middel van dit formulier verzameld en opgeslagen mogen worden. 

☐ Ja ☐ Nee 

Zie verder blad 2 → 
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https://vcvolt.nl/sites/default/files/menu-pagina-bijlage/privacy-beleid-vc-volt.pdf
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Communicatie 

VC Volt heeft een eigen Facebookgroep. Om lid te worden en je aan te melden ga je naar http://facebook.com/groups/vcvolt.  

  Mijn Facebook emailadres is gelijk aan bovenstaand  
  emailadres.  

 Mijn Facebook emailadres is:  
 

Ondertekening aanmelding 

Ik verklaar de totale contributie te betalen op de wijze zoals genoemd in de Clubregels. Door toetreding als lid van VC Volt 
verklaar ik mij te zullen houden aan alle bepalingen gesteld in de het Huishoudelijk Reglement en de Clubregels. Ik ben bekend 
met het feit dat opzegging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk kan geschieden vóór 30 mei van het lopende 
verenigingsjaar, ook bij tussentijdse opzegging. Mijn financiële verplichtingen lopen tot 1 juli van het verenigingsjaar, ook bij 
tussentijdse opzegging.  

Datum: Handtekening: 

Bij minderjarige is een handtekening ouder/voogd verplicht. Graag ook email adres van ouder/voogd op het formulier vermelden! 

 
 

Doorlopende machtiging  S€PA 
Naam: VC Volt 

Adres: p/a Putselaarstraat 5a 

Postcode: 5443 NG Woonplaats: Haps 

Land: Nederland Incassant ID: NL73ZZZ402173590000 

Kenmerk machtiging: Contributie   

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u (*) toestemming aan Volleybal Club (VC) Volt, doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VC Volt.  
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode:  Woonplaats:  

Land:  

Rekeningnummer  
(IBAN): 

 
Bank Identificatie 
(BIC)**: 

 

Plaats:  

Datum: 

 

Handtekening: 

 
 
Het verschuldigde bedrag (zie onder “Clubregels”) zullen in termijnen worden afgeschreven en wel op 30 september en 30 november van elk 
seizoen. Bij eenmalige overschrijvingen moet het bedrag op 1 oktober van elk seizoen worden overgemaakt waarbij € 5,00 administratiekosten in 
rekening wordt gebracht (geldt alleen voor nieuwe leden). 
 
(*) Indien lid op moment van aanmelding jonger is dan 18 jaar, dient één van de ouders/verzorgers te tekenen. 
(**) Geen verplicht veld bij NL IBAN 
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